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ДОРОГІ ВЕТЕРАНИ!
Щиро, від усього серця вітаю вас зі святом - Днем 

захисника Вітчизни. Насправді - небагато в нас таких 
важливих дат, як день тих, чия професія - Батьківщину 
захищати.

За Тарасом Шевченком, “у своїй хаті - своя сила, і 
правда, і воля”, - то маємо обов’язково шанувати тих, 
чий святий обов’язок - захищати свою хату, боронити 
свою правду - своєю силою і своєю волею.

Сьогодні в кожному домі віддають данину шани й 
поваги тим, хто в лиху годину війни мужньо боронив 
українську землю.

Захисників Вітчизни вшановує вся Україна. Та най-
більша шана вам, дорогі ветерани.

Перед вами ми схиляємося, у вас вчимося любити 
Батьківщину.

Щиро зичу вам доброго здоров’я, довгих років 
мирного життя, уваги й турботи рідних та близьких.

Геннадій ЗДОЛЬНИК,
Макарівський селищний голова.

ЗІ СВЯТОМ ВАС, 
ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ!

23 лютого народ України святкує День захисника 
Вітчизни. В цей урочистий день ми вшановуємо всіх, 
хто причетний до цього високого звання, звання єди-
ного для всіх: від вкритих сивиною і увінчаних нагоро-
дами фронтовиків, до молоді, яка лише нещодавно 
одягла військову форму. І цього зв’язку не порушать 
навіть найбільші зміни в сучасному світі. Ми були і є 
свідками радикальних змін, які відбуваються і в нас, і 
в усьому світі. В інших вимірах живе й наше суспіль-
ство. Але не можна забувати, відкидати все те, що 
цьому передувало. Священною є пам’ять про нашу 
перемогу і про тих, хто її виборював і платив найдо-
рожчою ціною.

Всі ті, хто носить почесне звання захисника Вітчиз-
ни уособлюють всі етапи розвитку нашого славетного 
війська: ті, хто вів смертельний двобій із фашизмом, 
брав участь у так званих локальних воєнних конфлік-
тах, миротворчій діяльності, несе сьогодні нелегку 
військову службу.

Бажаємо Вам незламної волі, надійного родин-
ного тилу, богатирського здоров’я, звершення всіх 
ваших мрій і побажань, високих досягнень у нелегкій 
праці на благо держави.

В інформаційно-
му агентстві «Інтер-
факс-Україна» не-
щодавно відбулася 
прес-конференція 
з прославленими 
бійцями змішаних 
єдиноборств Украї-
ни та Росії, тренера-
ми та наставниками 
команд. Зустрічала 
спортсменів з Росії 
й численна делега-
ція Макарівщини на 
чолі з головою рай-
держадміністрації 
Володимиром Гор-
биком, і, як ведеть-
ся, за давнім зви-
чаєм піднесла на 
вишиваному руш-
никові коровай.

НАША КОМАНДА «MAKFIGHT.UA» 
 НАЛАШТОВАНА НА СВІТОВІ РЕКОРДИ

Сьогодні на Макарівщині прожи-
ває 10530 молодих людей, що скла-
дає 25,83 % від загальної кількості 
населення. На їх підтримку у районі 
діє Комплексна програма підтримки 
молоді та районні програми забез-
печення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, допомоги сім’ї, від-
починку та оздоровлення дітей. На їх 
виконання з місцевого бюджету торік 
направлено 335,4 тис. грн.

У 2009 році за працевлаштуван-
ням та отриманням соціальних по-
слуг до районного центру зайнятості 
звернулось 355 молодих осіб віком 
до 35 років. Працевлаштовано 160 
молодих громадян, направлено на 
навчання – 13, взяли участь у гро-
мадських роботах – 80.

Спільно з районним центром со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та мо-
лоді проводили семінари з орієнтації 
безробітної молоді на підприємниць-
ку діяльність, профінформаційні за-
ходи для старшокласників загально-
освітніх шкіл району «Урок реального 
життя», «Крок у професійне майбут-
нє», тренінгові заняття на тему «Ви-
бір професії або задача з багатьма 
невідомими», дві Ярмарки вакансій, 
День відкритих дверей для випускни-

ків загальноосвітніх шкіл.
У питаннях працевлаштування 

налагоджена співпраця з районним 
виробничим управлінням житлово-
комунального  господарства (керів-
ник A.B.Соломенко), ЦРЛ (головний 
лікар – П.А.Сидоренко), ДП ВАТ 
«Київхліб «Макарівський хлібоза-
вод» (директор – А.О.Подоляк) фа-
брикою «Світанок» ( Р.Г.Коваленко), 
TOB «Макарівська птахофабрика» 
(М.М.Гапієнко), районним спожив-
чим товариством «Громхарч» (керів-
ник – В.О.Шумак), суб’єктами підпри-
ємницької діяльності (фізичними та 
юридичними особами Л.В.Тарасюк, 
Н.І.Судак), які працюють у сфері об-
слуговування та громадського хар-
чування, підтримують молодь, осо-
бливо з числа дітей-сиріт та тих, що 
повернулися з місць позбавлення 
волі. 

Відділ у справах сім’ї та молоді 
спільно з районним центром соціаль-
них служб координують діяльність двох 
волонтерських загонів: «На крилах 
надії» та «Милосердя» (Макарівське 
медичне училище). У районі активно 
працюють Борівська молодіжна гро-
мадська організація «Росток» (голова 
– О.M.Давиденко), громадська органі-

зація «Центр духовного та культурного 
розвитку» (голова – Л.О.Димарчук) та 
ПБО «Надія і житло для дітей» в Украї-
ні (регіональний координатор проекту 
– О.М.Мороз), спільно з якими торік 
провели 3 семінари-тренінги, 2 “кру-
глих столи” про профілактику здоро-
вого способу життя та попередження 
насильства в сім’ї, 4 інформаційно-
просвітницькі акції, 2 історико-
патріотичні, 3 благодійні акції для 
дітей-сиріт, дітей-інвалідів та дітей з 
багатодітних сімей до Великодня, Дня 
захисту дітей, Міжнародного дня інва-
лідів, Святого Миколая, Нового року.

Банк даних молодих державних 
службовців налічує 137 осіб віком до 
35 років та 138 молодих осіб - депута-
тів органів місцевого самоврядуван-
ня, 9 - керівників підприємств, уста-
нов, організацій, 2 - сільських голів, 1 
- директор загальноосвітньої школи. 
З метою виявлення, підготовки та за-
лучення молоді, які мають відповідні 
здібності, до державної служби та 
служби в органах самоврядування, 
райдержадміністрація проводить 
стажування молоді з повною вищою 
освітою чи такої, що закінчує вищі на-
вчальні заклади.

РЕАЛІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

У  Ц Е Н Т Р І   У В А Г И 
В С І   П Р О Б Л Е М Н І   П И Т А Н Н Я

ПИТАННЯ РУБА

ЩО МОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАМ ПРОРИВ?
П О К И  В  У К Р А Ї Н І  Й Д У Т Ь  П О Л І Т И Ч Н І  С У П Е Р Е Ч К И , 

С В І Т О В А  Е К О Н О М І К А  Й Д Е  В П Е Р Е Д

“Для корабля, який 
не знає куди пливти, не-
має попутного вітру”, - ці 
слова філософа Сенеки 
для української еконо-
міки набули сьогодні, на 
жаль, цілком відчутний 
сенс, оскільки серйозної 
економічної програми 

виходу з кризи не запро-
понувала поки жодна по-
літична сила. 

Невтішний  і  прогноз го-
лови Всеукраїнської спіл-
ки вчених-економістів, 
доктора наук Олександра 
Кендюхова. Якщо кар-
динальних змін не відбу-

деться, проблеми в укра-
їнській економіці лише 
наростатимуть, вважає 
він. Зумовлені вони не-
ефективною структурою, 
застарілою виробничою 
базою, а також експор-
том переважно сировин-
ної продукції. Врятувати 

країну від повного краху, 
на переконання вченого, 
може тільки створення 
експортноорієнтованої 
економіки з високотехно-
логічним продуктом, що 
забезпечує високий рі-
вень рентабельності. 

Є ПЛЮСИ І МІНУСИ
За попередніми показниками сільськогосподарські 

підприємства нашого району в 2009 р. виробили 15941т 
зерна (у вазі після доробки). Порівняно з 2008 роком ви-
робництво зерна збільшилось на 15,6%. Середня вро-
жайність зернових і зернобобових культур з гектара скла-
ла 23,2 цнт., що на 1,2 цнт. більше проти минулорічного 
показника.

У загальному валовому зборі зернових і зернобобо-
вих культур найбільше одержано пшениці - 8250 т, що на 
16,2% більше проти минулого року, жита озимого - 4520 
т (на 28,3% більше), ячменю ярого - 515 т ( в 2,8 раза); 
середня врожайність пшениці збільшилась на 2,3 цнт. і 
склала 26,2 цнт. з 1 га, озимого жита на 5 цнт. (25,3 цнт. з 
1 га), ячменю - на 4,1 цнт. (23 центнери).

У сільськогосподарських підприємствах виробництво   
картоплі становить 14179 т. Порівняно  з  2008 р.   уро-
жай збільшився  на  82%. Середня врожайність зросла на 
101,7 цнт. і склала 256 цнт. з 1 га. 

РЕАЛІЗОВАНО 
442 ТОННИ М’ЯСА

За    попередніми підсумками,    у    2009 р.     сіль-
ськогосподарські підприємства реалізували на забій 442 
т. худоби та птиці (у живій вазі), що на 51,5% менше ніж 
у  2008  р. Молока вироблено 6369 т ( на 1,0% більше), 
одержано 205651 тис. яєць (на 10,9% більше). 

У 2009 році обсяг вирощування худоби та птиці  змен-
шився  проти 2008 року   (на 2,8%), у тому числі великої 
рогатої худоби - на    38,3%. Вирощування свиней збіль-
шилося на 8,1%, птиці - на 35,9%. 

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на 
вирощуванні, відгодівлі знизилися на  113 г і становлять 
456 г, свиней - на  20 г. і становлять 183 г.

Надія ТАРАСЮК, 
начальник відділу статистики.

ПОВІДОМЛЕННЯ
У зв’язку з прийнят-

тям 16.02.2010 р. По-
станови Верховної Ради 
України «Про визнання 
такою, що втратила чин-
ність Постанова Верхо-
вної Ради України «Про 
призначення чергових 
виборів депутатів міс-
цевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 
у 2010 році», Макарів-
ська районна рада по-
відомляє, що засідання 
21 сесії V скликання пе-
реноситься з 26 лютого 
2010 року на березень 
2010 року.

Про точну дату про-
ведення сесії буде пові-
домлено додатково.

Микола 
ВАРАНИЦЬКИЙ, 

голова ради.' СТОР. 4.
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Саме цими словами 
можна представити по-
коління людей, які своїми 
мріями, вчинками, подви-
гами будували нашу дер-
жаву.

6 грудня, напередод-
ні Святої Катерини, 1924 
року на околиці тодішньої 
столиці Радянської України 
м. Харкова в сім’ї робітни-
ків народився хлопчик. Ріс 
Дмитрик розумним, до-
питливим, талановитим. 
Закінчив семирічку, але 
бажання вчитись далі було  
надзвичайно велике. З ви-
сокими помислами і наді-
ями на майбутнє вступив 
до педагогічної школи у м. 
Ізюм.

Щасливі і незабутні сту-
дентські роки. Цікаві вчи-
телі, нові друзі, улюблене 
заняття (гра на скрипці у 
художній самодіяльності) 
- все здавалось прекрас-
ним. І ось біда - нечувана, 
страшна. Ніби розпачли-
вий крик увірвалося у жит-
тя людей слово «війна». 
Не збирали тоді у містах 
мітингів. Слово це в пів-
голоса, майже пошепки, 
з тривогою передавали з 
вуст в уста.

Зачепило долю моло-
дого Дмитра Коваленка 
це лихо. Спочатку разом з 
іншими зібраними в учили-
щі студентами рив окопи. 
Фронт наближався. Май-
бутній педагог, сіяч добро-
го і вічного, потрапляє на 

Урал: навчатись зенітному 
ділу.

Героїзм, самопожерт-
ва, відвага - ці слова мало 
хто тоді говорив вголос. 
Це чинили всі солдати 
і по-іншому  не  дума-
ли. Почувши про Зою 
Космодем’янську, праг-
нули  на фронт, щоб пом-
ститися за скривджених. 
І добилися свого. Після 
Нового 1942 року, добро-
вольці, сформовані в ба-
тальйони, добре одягнені, 
але без зброї, вирушили 
на Донбас. Обливалось 
серце кров’ю, дивлячись 
на понівечені села і міста. 
Біль зростав за свою зем-
лю, державу, народ.

Весною 1942 року ра-
зом з пробудженням при-
роди зародилась надія на 
майбутню перемогу, хоча 
ще, ой, як довго до неї до-
велося крокувати. Чекаю-
чи декілька місяців зброю, 
щохвилини думали: «Коли 
б швидше на фронт.» І 
опинились молоді красе-
ні біля м. Воронежа. При-
єднали  нове поповнення 
до майже розгромленої 
артилерійської частини. 
«Обстріляні» вчили моло-
дих заміняти один одного, 
виручати. Але частина по-
трапила під німецький на-
ступ, і залишилось зовсім 
мало живих. Пощастило 
Дмитрові -  він вижив у 
тому горнилі боїв. Зали-
шок частини, вже солдатів 

«з досвідом» відправили 
до Москви. Сформувавши 
новий полк, роту кулемет-
ників влітку відправляють 
під Сталінград.  І відразу ж 
одержали завдання: дру-
га зенітна дивізія повинна 
охороняти річку від літаків, 
щоб продукти, призначені 
жителям, воїнам, надійшли 
вчасно.

Не можна передати сло-
вами всього, що довелось 
пережити Д.Т.Коваленку. 
Поранення - реабіліта-
ція - фронт. Зима - весна. 
Після розгрому німців під 
Сталінградом - затрима-
ли на декілька місяців до 
визначення наступного 
місця дислокації. Потра-
пив Дмитро Тихонович на 
І Білоруський фронт під ке-
рівництво Рокосовського. 
І пішло - визволення Укра-
їни, Білорусії. 1943 рік для 
дивізії був визначним: вона 
відзначилась під м. Бара-
новичі, стала  називатися 
“Барановичівська дивізія”.

Переможний день ві-
йни Д. Т. Коваленко зустрів 
у м. Поцдамі біля Берліну. 
Демобілізувався інвалід  
війни ІІІ групи в грудні 1946 
року. Солдат нагородже-
ний багатьма орденами і 
медалями.

Одразу постало пи-
тання, як жити далі? Зали-
шившись без документів, 
поїхав у рідне училище, 
щоб отримати дублікат про 
освіту.  Завирувало життя, 

задзвеніли дитячі голоси, 
почались учительські буд-
ні. Дмитро Тихонович пра-
цював у школі №92 м. Хар-
кова вчителем початкових 
класів. Працюючи тут, зу-
стрів ту єдину, з якою по-
єднав своє життя. Переїхав 
на Чернігівщину, де також 
трудиться на освітянській  
ниві вчителем початкових 
класів і  вступає до  Чер-
нігівського учительського 
інституту.

Пізніше доля закинула 
Дмитра Тихоновича в  наш 
район.  Працював у школах 
у Макарові, Рожеві, Севе-
ринівці, Червоній Слободі.

Зараз Коваленко  меш-
кає в с. Червона Слобода.  
Живе Дмитро Тихонович, 
радіє життю, що прожите 
воно  не марно. Скільки під-
росло й розлетілось його 
учнів, що з вдячністю зга-
дують свого вчителя. Але 
найбільша гордість педа-
гога й насамперед батька 
- донька Ірина, яка здобула 
вищу освіту, яку наставляв 
бути самостійною, напо-
легливою. Ірина Дмитрів-
на  - кандидат філологічних 
наук романо-германських 
мов. А як радує дідуся  не-
зрозумілий поки що щебет 
маленького онучка.

Живіть, Дмитре Ти-
хоновичу,  щасливо і хай 
вам Бог посилає  міцного 
здоров’я,  довголіття.

Михайло ШУЛЬГА.
с. Червона Слобода.

2 3  Л Ю Т О Г О  –  Д Е Н Ь  З А Х И С Н И К А  В І Т Ч И З Н И

У ЙОГО МРІЇ УВІРВАЛАСЬ ВІЙНА Маковищенська сільська рада якнайтепліше 
та найсердечніше поздоровляє усіх чоловіків села 
із святом - Днем захисника Вітчизни.

Від душі зичимо, щоб доля дарувала 
усім міцне здоров’я, щоб щедрою була 
на радість, добро, тепло, мир та злаго-
ду. Хай життя ваше буде чудове, як со-
нячний день, хай ніколи не залишають 
вас родинний затишок, любов і повага, 
хай повсякчас справджуються мрії і спо-
дівання. Гарного і святкового настрою вам.

ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ! 
Прийміть щирі вітання зі святом, що уособило 

доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу, 
оборонців та визволителів рідної землі, - Днем за-
хисника Вітчизни.

Свою вірність справі та заповітам героїв Вели-
кої Вітчизняної, полеглих і живих, ми покликані під-
тверджувати активною і свідомою участю в будівни-
цтві нової України – заможної, процвітаючої, знаної 
і шанованої у світі. Керуючись при цьому головним 
уроком війни і Перемоги, що її увінчала: великі цілі і 
великі здобутки по плечу лише єдиному, згуртова-
ному народові, народові-патріоту.

Бажаю вам, шановні співгрома-
дяни, а перш за все дорогим нашим 
ветеранам, щастя, здоров’я і бадьо-
рості духу, впевненості у собі і своїй 
Вітчизні. Нехай надихає нас у ділах 
сьогоденних і планах на прийдешнє 
немеркнуча сила ратного подвигу. 

Лідія РАСЮК, 
голова районної організації 

політичної партії „Сильна Україна”.

З традиційним святом - Днем захисника Вітчизни 
вітає всіх членів організації ветеранів президія ради. 
Хай прибуде вам, дорогі друзі, здоров’я, хай будуть 
постійно причини для радості. Щоб життя наше стало 
кращим і приємнішим, щоб наші діти і 
внуки завжди про нас пам’ятали. Зичи-
мо взаємоповаги, любові і допомоги від 
молодших поколінь.

Завжди будьмо здорові і готові по-
дати посильну допомогу своїм ближнім. 
Щастя і радості нам повною мірою.

З повагою голова райради ветеранів
Вацлав ЯНКОВСЬКИЙ.

*  *  *

*  *  *

З нагоди 21-ої річниці виве-
дення радянських військ з тери-
торії Демократичної Республіки 
Афганістан та Дня вшанування 
учасників бойових дій на тери-
торії інших держав у районному 

будинку культури було людно. У 
концертній залі напередодні, не 
менш визначного свята – Дня 
захисників Вітчизни, що стало 
символом зустрічі двох поколінь 
мужніх воїнів,  зібралися вете-
рани Великої Вітчизняної війни, 
воїни-інтернаціоналісти району, 
жителі Макарівщини та прибула 
делегація Броварської районної 
спілки воїнів-інтернаціоналістів. 
Висловити подяку та вшанувати 
пам’ять загиблих завітали пер-
ший заступник голови райдер-
жадміністрації Сергій Грамушняк, 
заступники голови райдержад-
міністрації Олег Майстренко, 
Петро Левковський, Олександр 
Гуменюк, голова районної ради 
Микола Вараницький, Макарів-
ський селищний голова Генна-

дій Здольник. Присутні в залі 
вшанували пам’ять тих, хто не 
повернувся тоді до рідних домі-
вок, хвилиною мовчання. Голо-
ва президії районної організації 
ветеранів України Вацлав Янков-

ський, голова 
районної орга-
нізації ветера-
нів Афганіста-
ну Олександр 
Безугленко та 
кращі учні міс-
цевих шкіл по-
клали квіти до 
пам’ятників і 
обеліска заги-
блим воїнам. 
К е р і в н и ц т в о 
району, сели-
ща вручило 
грамоти, подя-
ки, цінні пода-
рунки, грошові 
премії ветера-
нам, які захи-
щали інтереси 
нашої країни у 
різні роки, охо-
роняли кордо-
ни держави, 
виконували ін-
тернаціональ-

ний обов’язок. Адже завдяки їх 
мужності та наполегливості над 
нашими головами нині мирне й 
безхмарне небо. Вони побажали 
щастя, міцного здоров’я, насна-
ги, шани від рідних та близьких. 

Подарували свої власні 
твори ветеранам та воїнам-
інтернаціоналістам поет Мака-
рівщини Ігор Годенков та співак 
Олександр Гудовський. Вірші 
та пісня, які лунали зі сцени, ви-
кликали сумні спогади у тих, хто 
пройшов бойові атаки, чув вибу-
хи снарядів, свисти куль.

Пісні, присвячені військовим 
подіям у Афганістані та періо-
ду Великої Вітчизняної війни, 
подарував глядачам лауреат 
міжнародної премії військово-
патріотичної пісні «Солдати світу 

ХХІ століття» творчий колектив 
«Контингент» з Лубнів (Полтав-
ської області). Вони вже вдруге 
відвідали Макарівщину. 

На сцені був розміщений 
векий плакат із зображенняч 
пам’ятника воїнам Афганістану, 
який встановлено у Києві.

Творчий колектив Українсько-
го союзу ветеранів Афганістану 
виступає в жанрі патріотичної 
пісні. У складі групи учасники бо-
йових дій в Афганістані, які зна-
ють про війну із власного досвіду. 
“Контингент” встиг завоювати 
серця та симпатію широкого кола 
глядачів. Шанувальники їхньої 
творчості приїжджають на кон-
церти з різних куточків України, 
Росії та Білорусі. 

Лідер гурту, художній керів-
ник, засновник, полковник запа-
су, кавалер ордена “Червона зір-
ка“ Костянтин Авсєєвич зробив 
невеличкий історичний екскурс. 
Розповів хто прийняв рішення 
про введення на територію Афга-
ністану солдатів Радянської Ар-
мії, через що довелося пройти, 
тоді ще 18-20-тирічним, юнакам. 
Із сумом на обличчі  та схиливши 
голову  озвучив кількість заги-
блих у цій жорстокій війні. 
Також він відмітив, що 
такі заходи мають стати 
основою патріотичного 
виховання молоді. Кос-
тянтин Авсєєвич привітав 
присутніх у залі ветера-
нів, побратимів, побажав 
успіхів, здоров’я усім, 
мирного майбутнього 
рідній Україні.

Під час концерту на 
очах у воїнів-ветеранів 
виступали сльози. І на-
віть ті, хто не був на війні, 
могли уявити, який біль 
залишився у серцях че-
рез втрату друзів, рідних, 
які навіки залишилися 
молодими у їх пам’яті. У 
колишніх солдатів перед 
очима спливали спога-

ди про запеклі бої, накази ко-
мандирів, які досягалися висо-

кою ціною.  Глядачам найбільш 
запам’яталося виконання пі-
сень “Поколение 60-х“, “20 лет“, 
“Старшина“, “Голубой плато-
чек“, “Золотые купала“, “От мая  
до февраля...“. На численні про-
хання глядачів гурт “Контингент“ 
виконав до болю знайомі, улю-

бленні повоєнні пісні, від яких 
душа завмирала.

Виставка зброї доповнила 
цей вечір пам’яті, організова-
на за сприяння райдержадмі-
ністрації. Колекціонер підпол-
ковник запасу Ігор Дворніков 
протягом двадцяти років збирав 
вогнепальну та холодну зброю 
– це стало справою його життя. 
Представлені експонати XVIII-XX 
століть вражали. Різноманітні 
кремнієві рушниці, револьвери, 
пістолети, тесаки, ножі, корти-
ки, штики, шпаги не залишили 
байдужими жодного відвідува-
ча.  Особливу увагу привертала 
велика кількість штиків періоду 
1933-1945 років. Для школя-
рів ця виставка була історично-
пізнавальна. Нині вони матимуть 
уяву, якою зброєю у різні епохи 
воювали у Франції, Англії, Іспанії, 
Німеччині, Туреччині, Норвегії та 
Радянському Союзі.

Подвиг учасників бойових дій 
– це правдива історія. Пам’ятати 
тих, хто не повернувся з поля 
битви, віддати належне тим, хто 
живий, обов’язок нинішнього по-
коління. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

П А М ’ Я Т Ь  П Р О  Т І  П О Д І Ї 
        Б У Д Е  Ж И Т И  В І Ч Н О
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ВІСТІ З ЮРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ДОХОДИ ДО БЮДЖЕТУ 
СТАНОВЛЯТЬ 112%

Тридцять четверта сесія V скликання Юрівської сіль-
ської ради затвердила звіт про виконання бюджету сіль-
ської ради за 2009 рік. Доходна частина бюджету вико-
нана на 112 відсотків. Власні надходження становлять 
502050 грн., у т.ч. податок з найманих працівників – 26611 
грн., єдиного податку – 9213 грн., адмінштрафів – 4965 
грн. Плата за торговий патент складає 5189 грн., за зем-
лю – 430272 грн.

Видатки за минулий рік становлять по загальному 
фонду 699319 грн., по спеціальному – 41520 грн.

УСІМ СЕЛАМ 
– ОДНАКОВА УВАГА

На території нашої сільської ради розташовані три 
населених пункти: Юрів, Копіївка та Завалівка. Усім 
трьом – однакова увага соціальному їх розвитку та бла-
гоустрою. Для відновлення вуличного освітлення торік 
було використано156278 грн. За рахунок бюджетних та 
спонсорських коштів замінили огорожу на кладовищах 
на сучасну.

Приємно сьогодні зайти у Юрівський сільський клуб, 
де зроблено ремонт, опалення. Тепер він є центром куль-
турного дозвілля молоді. Провели торік ремонт і у ФАПі, 
адмінприміщенні, до яких також підведено газ.

ПОСИЛЬНИЙ ВКЛАД
Сільська рада в міру своїх можливостей допомагає 

Червонослобідській та Ситняківській школам, у яких на-
вчаються також і наші діти. Зокрема, надаємо посильну 
допомогу під час ремонту, в придбанні  до свят подарун-
ків для дітей. Минулого року закупили інвентар для ту-
ристичного гуртка Червонослобідської ЗОШ.

Анатолій СКИБУН,
Юрівський сільський голова.

ОБ’ЄКТИВНО І ВЧАСНО
Органи державної влади, місцевого самоврядуван-

ня та їх посадові особи, керівники підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм власності, об’єднання 
громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв 
(клопотань), зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати 
їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення 
відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх 
виконання, інформувати громадян про наслідки розгляду 
заяв. Звернення повинні розглядатися і вирішуватися у 
термін не більше одного місяця від дня їх надходження.  А 
ті, що не потребують додаткового вивчення, – невідклад-
но, але не пізніше п’ятнадцяти днів з дня їх отримання.

З початку 2010 прокуратура району в ході переві-
рок встановила факти порушення Закону України «Про 
звернення громадян», за результатами яких внесено 6 
приписів і 2 подання службовим особам органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування. Їх зобов’язано 
вжити заходи щодо забезпечення належної реєстрації, 
своєчасного розгляду та надання відповіді на звернен-
ня громадян з вирішенням питання про притягнення 
до дисциплінарної відповідальності службових осіб, які 
не забезпечили належного виконання своїх службових 
обов’язків, а тим самим допустили порушення вимог 
чинного законодавства.

Про порушення ваших прав повідомляйте прокуратуру 
району для вжиття заходів прокурорського реагування.

Олександр КОЗАЧУК,
помічник прокурора району. 

З РЕДАКЦІЙНОЇ ПОШТИ

З НАДІЄЮ ПРО  ТЕПЛО У ДИТСАДКУ
Батьківський комітет висловлює щиру подяку за ді-

єву допомогу депутату Київської обласної ради від Партії 
регіонів Юрію Алієвичу Потійку та депутату Макарівської 
селищної ради Миколі Францовичу Сташкевичу, які зна-
йшли спосіб та за власний рахунок зробили додаткове 
електроопалення, що працює в нічний час та вихідні дні? 
а також Макарівському селищному голові Геннадію Пе-
тровичу Здольнику.

Саме цим заходам було врятовано роботу закладу, 
коли температура в приміщенні знизилась до 10-12 гра-
дусів, і який згідно припису санстанції треба було закрити 
ще з 19.01.2010 року.

Батьківський комітет
 ЦРД „Пролісок”.

Закінчення. Поч. на 1 стор.
Сьогодні велику стурбованість 

викликає зростання кількості юнаків 
і дівчат, які мають шкідливі звички, 
зокрема, тютюнопаління, вживання 
алкоголю та наркотиків, що нерідко 
призводить до ВІЛ-інфекції та СНІДу. 
На жаль, зараз у районі нараховуєть-
ся 178 хворих на алкоголізм, 28 нар-
козалежних, є також і ВІЛ-інфіковані.

При райдержадміністрації діють 
координаційні ради з питань профі-
лактики та боротьби з наркоманією, 
запобігання захворювання на ВІЛ/
СНІД. До проведення інформаційно-
просвітницьких заходів залучаються 
фахівці центральної районної лікар-
ні (нарколог, епідеміолог, інфекціо-
ніст), спеціалісти районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (директор – В.О.Васильєва), 
представники громадської органі-
зації «Центр духовного і культурно-
го розвитку» і волонтери РЦСССДМ 
В.О.Вітковський, О.В.Ольшановська 
з смт Макарів, О.Г.Дегтярев, 
О.П.Дегтярева, О.О.Поліщук з с. 
Грузьке, В.В.Скворинський, В.М. Пед-
ченко з с. Ситняки, Л.М.Павлусенко з 
с. Андріївка, Л.Т.Кадигроб з с. Бишів, 
які працюють у напрямку профілак-
тики негативних явищ серед дітей 
та молоді, систематично проводять 
для них бесіди та тренінги на теми 
«Наркоманія – крок до СНІДу», «Що 
потрібно знати, коли сталась біда», 
«Молодь і СНІД», «Діти і наркотики», 
анонімне анкетування, розповсю-
дження буклетів і плакатів.

Активну позицію у даному на-
прямку роботи займає районна га-

зета «Макарівські вісті» (редактор 
– П.Й.Сухенко) та місцева телерадіо-
компанія ТРК «АВІС» (шеф-редактор 
– Ю.О.Вареник), з якими налагодже-
на тісна співпраця в наданні інфор-
маційного простору та висвітленні 
заходів щодо пропаганди здорового 
способу життя та профілактики не-
гативних явищ у молодіжному сере-
довищі, трансляції відеороликів.

Дуже важливу роботу щодо фор-
мування духовності та здорового 
способу життя у суспільстві, і осо-
бливо серед молоді, проводить голо-
ва благодійницької комісії районної 
ради, настоятель храму Преподобної 
Параскеви Сербської с. Лишня ієро-
монах Філарет (Єгоров) у соціально-
просвітницькому центрі «Ковчег» при 
храмі Преподобної Параскеви Серб-
ської, де напрацьована методика 
корекційної роботи з молоддю, що 
перебуває у конфлікті із законом або 
суспільством. 

З вересня 2003 року в с. Колон-
щина працює унікальний за своєю 
методикою роботи Центр соціально-
психологічної реабілітації для нарко-
залежної молоді, відкритий громад-
ською організацією «Батьки проти 
наркотиків» (директор – В.А.Гевліч), 
в якому під час проходження курсу 
реабілітації за 14 місяців людина по-
вністю звільняється від наркотичної 
залежності без медикаментозного 
лікування. У с. Ситняки також успіш-
но працює реабілітаційний центр 
для алко- наркозалежних (керівник – 
В.М.Сидорко).

У комунальному вищому на-
вчальному закладі «Макарівське ме-

дичне училище» І рівня акредитації 
навчається 264 студенти (директор – 
А.Д.Кижлай). Тут налагоджена систе-
ма студентського самоврядування, 
що дає можливість разом з виклада-
чами втілювати в життя загальну ме-
тодичну проблему «Гуманізація та гу-
манітаризація навчально-виховного 
процесу», над якою працює пед-
колектив училища. Наші студенти 
також представляють свій заклад в 
обласній студентській раді при голо-
ві  облдержадміністрації. В училищі 
функціонує студентська рада та про-
фком.

Одним із головних завдань рай-
держадміністрації є розвиток куль-
турного та творчого потенціалу мо-
лодих громадян. У рамках реалізації 
заходів Року молоді в районі вже про-
вели ряд фестивалей, конкурсів, ви-
ставок, змагань, спрямованих на 
підвищення культурно-освітнього 
рівня дітей та молоді. Наша молодь 
неодноразово представляла Мака-
рівщину на обласних та всеукраїн-
ських заходах, де займала призові 
місця. Макарівський район є постій-
ним учасником щорічного обласного 
конкурсу молодих авторів у жанрах 
друкованих ЗМІ, телебачення та ра-
діо «Журналістський першоцвіт». 
Останні перемоги на ньому здобу-
ли Г.М.Кравченко (друковані роботи 
«Світло невтомного серця», «Наче 
пісня із серця лунає», «Пророчі сло-
ва...») та М.А.Оберемчук (друкована 
робота – «Навіщо така воля?»).

Олег МАЙСТРЕНКО,
заступник голови 

райдержадміністрації.

Закінчення. Поч. на 
1 стор.

“В іншому випадку, 
марно буде не те що очі-
кувати якогось прориву, 
- сказав учений, - мова 
взагалі може йти про 
втрату економічної не-
залежності. Країна, яка 
живе виключно за рахунок 
зовнішніх кредитів, пере-
творюється на залежну 
державу”.

Для того, щоб дійсно 
вивести Україну з еко-
номічної ями і здійснити 
постіндустріальний про-
рив, необхідно спочатку 
зрозуміти, що є постін-
дустріальне суспільство. 
Що необхідно зробити 
для того, щоб його по-
будувати, вважає доктор 
економічних наук, про-
фесор, академік Наці-
ональної академії наук 
України Анатолій Чухно. 
Але, на привеликий жаль, 
у вітчизняній вищій школі 
цьому не вчать. А підго-
товлений сучасний під-
ручник нового покоління, 
в якому викладено новий 
цивілізований підхід, не 
друкується через відсут-
ність коштів.

Прикро, але різниці 
між індустріальною і по-
стіндустріальною еконо-
мікою не знають навіть 
багато наших політиків. 
А, між іншим, вона дуже 
чутлива. У постіндустрі-
альних країнах панує не 
матеріальне виробни-
цтво, а нематеріальне 
- сфера послуг. Не всі 
знають, що, наприклад,  
у такій економічно роз-
виненій країні, як США, 
79 відсотків валового 
внутрішнього продукту 
створюється саме у сфе-
рі послуг - найважливішій 
сфері життя людини, що 

включає освіту, охоро-
ну здоров’я, соціально-
культурні затрати та ба-
гато іншого. При цьому 
вся американська про-
мисловість разом із сіль-
ським господарством 
виробляє лише п’яту 
частину ВВП.

У структурі передових 
західних фірм інтелекту-
альний капітал (його на-
зивають нематеріальні 
активи) сягає 60 - 80 від-
сотків. В Україні на його 
частку припадає не більш 
як півтора відсотка.

На відміну від провід-
них постіндустріальних 
країн, Україна сьогодні 
- одна з найвідсталіших 
в Європі. Виробництво 
переважає сировинне. 
Металургія і хімічна про-
дукція становлять більш 
як половину експорту. 
Спад економіки настільки 
великий, що країна сьо-
годні знаходиться на рів-
ні, який нижче рівня 1990 
року. Обладнання зноше-
не більш як наполовину. У 
транспортній галузі знос 
досягає 60 і більше від-
сотків. І не дивно, адже за 
роки незалежності онов-
лення практично не від-
бувалося.

На відміну від інду-
стріального, в постінду-
стріальному суспільстві 
- головний фактор вироб-
ництва - інформація і зна-
ння. Інтелектуальний про-
дукт відрізняється тим, 
що потребує мінімуму 
затрат, маючи величезну 
рентабельність.

“Багато чого з інте-
лектуального багажу, на 
жаль, втрачено. Напри-
клад,  на початок неза-
лежності, Україна мала 35 
- 40 відсотків кібернетич-
ного потенціалу Радян-

ського Союзу. У нас пра-
цював академік Глушков, 
який створив потужний 
кібернетичний центр, ми 
були на четвертому міс-
ці у світі за підготовкою 
програмістів. Усе це без-
поворотно втрачено. А, 
наприклад, Індія - країна 
в минулому відстала, сьо-
годні - світовий лідер з ви-
робництва програмного 
забезпечення. Там пра-
цює 850 тисяч програміс-
тів. Це приносить їй більш 
як 30 мільярдів доларів 
доходу. В Україні сьогодні 
- від 15 до 25 тисяч про-
грамістів. Наші спеціаліс-
ти працюють і в США, і в 
Німеччині, мають хороші 
заробітки, користуються 
повагою й авторитетом. 
Але, на жаль, тільки не в 
своїй країні”, - констатує 
Анатолій Чухно.

Для дійсного про-
риву, вважає доктор 
економічних наук, про-
фесор, заступник дирек-
тора Центру досліджень 
науково-технічного по-
тенціалу та історії на-
уки ім.Г.М.Доброва НАН 
України В’ячеслав Солов-
йов, необхідно переходи-
ти на новий технологічний 
метод виробництва. Це 
можна зробити досить 
швидко, вважає профе-
сор. І такі випадки в сві-
товій історії були. Варто 
пригадати післявоєнну 
відбудову Німеччини, еко-
номічне чудо Японії і Пів-
денної Кореї.

В Україні ж величезні 
кошти знаходяться в обі-
гу за межами банківської 
системи. Чого тільки вар-
та наша незавершена 
система оподаткування. 
За оцінкою Всесвітнього 
банку, із 180 країн за сво-
єю складністю і неефек-

тивністю вона посідає 
177-е місце і є ідеальним 
полем для корупції. На 
думку вченого, в Україні 
необхідно скасувати по-
датки на додану вартість 
і прибуток, замість цього, 
запровадити єдиний по-
даток на купівлю в розмірі 
5 відсотків, який оплатить 
споживач. 

Це зробить неможли-
вими всі корупційні схе-
ми, що існують сьогодні 
при оплаті ПДВ. Крім 
того, податку на прибу-
ток дуже легко уникну-
ти, мінімізуючи прибуток 
підприємства. Водно-
час податок на купівлю 
буде дуже прозорим, 
його легко адміністру-
вати, а заміна одного 
виду податку на інший 
дасть змогу залучити до 
бюджету додатково 80 
млрд. грн., переконаний 
Олександр Кендюхов... 

Все це - думка вчених, 
до якої, мабуть, потрібно 
прислухатися. На жаль, 
ставлення до спеціаліс-
тів і до науки у нас, м’яко 
кажучи, неповажливе. 
Нещодавно недалеко від 
Києва в Національної ака-
демії наук України рішен-
ням суду було відібрано 
400 гектарів землі, що 
використовувалися для 
селекційних робіт. На цій 
території планується по-
будувати котеджні сели-
ща. Отже, головною про-
блемою для України, як і 
раніше, все ще залиша-
ється миттєвий інтерес і 
особистісна вигода, що 
йдуть врозріз з інтереса-
ми довгострокового за-
безпечення благополуччя 
українського суспільства.

Олександр 
КОЗЛОВСЬКИЙ.

У   Ц Е Н Т Р І   У В А Г И 
В С І   П Р О Б Л Е М Н І   П И Т А Н Н Я

ОГОЛОШЕННЯ
Начальник відділу державної виконав-

чої служби Головного управління юстиції 
у Київській області Шморгун Роман Мико-
лайович 18.03.2010 року візьме участь у 
прямій “гарячій” телефонній лінії.

Телефон “гарячої” телефонної лінії 
425-05-99 з 10.00 до 12.00.

Щ О  М О Ж Е 
З А Б Е З П Е Ч И Т И  Н А М  П Р О Р И В ?
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І Г О Р  З М А Г А Л И С Я  В П Е Р Ш Е 
Масляна, Масниця, Колодій – одне 

із календарно-побутових свят, яке 
пов’язане із давнім народним звичаєм – 
проводами зими і зустріччю весни. При-
падає воно на останню неділю перед по-
чатком великого посту.

Із семиденним гулянням стояв глибо-
кий зміст і значення: проводи зими, зу-
стріч весни, залицяльні гуляння молоді, 
масничні трапезування, і нарешті – Про-
щена Неділя. Дух цього дійства зберігся, 
і з новим, сучасним обертом донісся до 
нашого сьогодення.

14 лютого цього року біля сільської 
церкви в Бишеві було проведено велике 
народне святкування Масляної, яке під-
готували працівники будинку культури.

Розпочала свято ведуча промовою 
про його історичне походження і духовне 
значення. Герої цього дійства, учасники 
художньої самодіяльності, ні хвилини не 
давали сумувати. Лунали пісні про Мас-
ляну, жарти. Танцювали і водили хорово-
ди. Перетягування канату між чоловіками 
справило неабияке враження на глядачів 
і пройшло як справжнє бійцівське зма-
гання з гучними вболіваннями і „маснів-

ськими” нагородами. Протягом всього 
дійства людей пригощали смачними 
млинцями і варениками, які приготували 
самі учасники художньої самодіяльності 
та церковна громада на чолі з настояти-
лем храму отцем Петром.

Завершилося святкування спалюван-
ням опудала Зими, за яким ішла Проще-
на Неділя. Люди, попросивши прощення 
один в одного, ніби зробили крок до ду-
ховного примирення і спокою, бо попе-
реду час великого посту.

На святі були присутні гості депутат 
районної ради М.А.Швидкий, який є не 
тільки безпосереднім спонсором поді-
бних заходів у рідному селі, але й вважає 
за потрібне вкладати свої сили і кошти у 
духовну спадщину майбутнього Бишева. 
За що й дякують йому односельці.

Покуштувала млинців завідуюча від-
ділом культури та туризму райдержад-
міністрації Л.Л.Факторович. Розділив 
радість свята і заступник голови райдер-
жадміністрації О.М.Майстренко. 

Валентина СТУПАК,
директор 

Бишівського будинку культури.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
«М-1 SELECTION 
UKRAINE-2010»

27 БЕРЕЗНЯ. ПЕРШИЙ ТУР
Київ, ВЦ «АККО Інтернешнл».

1. МБК «TEZ TOUR FIHT» 
(Київ-Харків) – «ARIS» (Донецьк).

2. СК «Добро» (Київ-Суми) – 
БК «Витязь» (Кривий Ріг, Дніпропе-
тровська обл.).

3. КЦС «Makfight.ua» (смт Ма-
карів, Київська обл.) – СК «Комбат-
Сварог» (Хмельницький).

29 КВІТНЯ. ДРУГИЙ ТУР
Сімферополь, Державний 

цирк АР Крим.
1. RFP «Брок» (Львів) – «ARIS» 

(Донецьк).
2. БК «Торнадо» (Сімферо-

поль, АР Крим) – МБК «TEZ TOUR 
FIHT» (Київ-Харків).

21 ТРАВНЯ. ТРЕТІЙ ТУР
Київ, Національний 

цирк України.
1. КЦС «Makfight.ua» (смт 

Макарів, Київська обл.) – СК «До-
бро» (Київ-Суми).

Цього ж дня відбудеться півфі-
нал гран-прі Східної Європи.

18 ВЕРЕСНЯ. ЧЕТВЕРТИЙ 
ТУР

Київ, Національний 
цирк України.

1. RFP «Брок» (Львів) – БК «Тор-
надо» (Сімферополь, АР Крим).

2. КЦС «Makfight.ua» (смт 
Макарів, Київська обл.) – БК «Ви-
тязь» (Кривий Ріг, Дніпропетров-
ська обл.).

3. СК «Добро» (Київ-Суми) – 
СК «Комбат-Сварог» (Хмельниць-
кий).

23 ЖОВТНЯ. П’ЯТИЙ ТУР
Донецьк, Палац 

спорту «Дружба».
1. СК «Комбат-Сварог» 

(Хмельницький) – БК «Витязь» (Кри-
вий Ріг, Дніпропетровська обл.).

2. МБК «TEZ TOUR FIHT» 
(Київ-Харків) – RFP «Брок» (Львів).

3. «ARIS» (Донецьк) – БК «Тор-
надо» (Сімферополь, АР Крим).

17 ЛИСТОПАДА. ФІНАЛ
Київ, Національний 

цирк України.
Командна зустріч за ІІІ місце.
Командна зустріч за І місце.

(У календарному плані можливі 
доповнення або зміни. Слідкуйте за 
повідомленнями.)

(Закінчення. Поч. на 1 
стор.).

Зазвичай, як прийнято в до-
брих господарів, першому сло-
во надано почесному гостеві 
– одному з найтитулованіших у 
світі важковаговику зі змішаних 
єдиноборств Федору Ємілья-
ненку. Він подякував україн-
ським колегам за хлібосольність 
і завірив присутніх, що разом з 
лігою «М-1 Україна» світовій лізі 
«М-1 Global» вдасться виплекати 
нове покоління бійців змішано-
го стилю, котрі на міжнародних 
турнірах прославлять наші кра-
їни. Бо Україна має численний 
спортивний потенціал.

Про досягнення україн-
ських спортсменів розпо-
вів президент ліги змішаних 
єдиноборств Мікс-Файт «М-1 
Україна» Дмитро Христюк:

– У 2009 році ми провели 
сім турнірів клубного чемпі-
онату. Що ці поєдинки мали 
великий успіх, свідчить те, 
що понад 4 мільйони україн-
ців дивилися прямі трансляції 
першого туру, півфіналу і фі-
налу «М-1 Selection Ukraine-
2009». Запевняю уболіваль-
ників, що цьогорічний турнір 
буде не менш цікавим, наші 
бійці продемонструють ви-
сокий клас боротьби. 

Захоплююча була розпо-
відь про виступи спортсме-
нів у нинішньому році прези-
дента світової ліги змішаних 
єдиноборств «М-1 Global» Вади-
ма Фінкельштейна:

– Запланували провести 
щонайменше 24 змагань у від-
повідних рівнях. Цьогоріч про-
грама боїв проходитиме трохи по-
іншому. Якщо два сезони поспіль 
команди різних країн змагалися 
одна з одною, то відтепер вони 
розподілені на 4 зони: Америка, 
Західна Європа, Східна Європа та 
Азія. В кожній зоні вони змагати-
муться між собою у п’яти вагових 
категоріях, в якій по вісім бійців. 
Турніри проходитимуть за олім-
пійською системою. Плануємо, 
що до кінця липня буде проведе-
но 16 змагань, по чотири в кожній 
зоні. Потім найкращі єдиноборці, 
котрі перемогли в «М-1 Selection» 
виступатимуть «М-1 Challenge». 
Також плануємо провести кілька 
показових виступів кращих бій-
ців. Думаю, що вони відбудуться 
в Англії і Америці. Там прославле-
ні бійці, переможці 2009 року, ви-
ступатимуть у рейтингових поє-
динках, розігруватимуть найвищі 
титули і, мабуть, найпрестижніше 
для них – вони виборюватимуть 
право брати участь у турнірах 
поряд з прославленим Федо-
ром Ємільяненком. Це напрочуд 
видовищне спортивне шоу, на 
трансляцію якого подають заявки 
провідні телеканали світу.

Схвально відгукнувся про 

розвиток змішаних єдиноборств 
в Україні почесний гість зібран-
ня, відомий меценат спорту, 
людина котра приближена до 
Прем’єр-міністра Росії Воло-
димира Путіна віце-президент 
«М-1 Global» Сергій Матвієнко.

І ось настала офіційна це-
ремонія жеребкування серед 
восьми клубів-учасників «М-1 
Selection Ukraine-2010» у дві 
підгрупи по чотири команди. І 
першим (як переможець «М-1 
Selection Ukraine-2009») розкрив 
свій конверт з номером (що ви-
значав розташування команди в 
групі «А» чи «Б») президент клу-

бу КЦС «Makfight.ua» Олександр 
Горбик, який був обраний на цю 
посаду наприкінці літа. Проте за 
такий короткий термін Олексан-
дру Миколайовичу вдалося на-
лаштувати команду на перемогу, 
залучивши до неї справжніх фа-
натів спорту. Окрім того, що він 
сам палкий прихильник спорту, 
бере участь у різноманітних зма-
ганнях, ще й залучає до цього 
молодь, виступає організатором 
турнірів. Олександр Горбик також 
президент футбольного клубу 
«Макарів», команда якого стала 
торік срібним призером чемпіо-
нату області з футболу. І команді 
бійців, котра торік виборола пер-
ше місце у престижному турнірі, 
випав перший номер у списку 
клубів, відібраних на цьогорічні 
змагання. 

З нетерпінням учасники 
прес-конференції чекали тієї 
миті, коли президент ліги змі-
шаних єдиноборств Міх-fight 
«М-1 Україна» Дмитро Христюк 
назве п’ятеро найдосвідченіших 
бійців, які представлятимуть 
Україну на міжнародній арені. 
За словами нашого прославле-
ного спортсмена, вони всі гід-
ні захищати прапори України. 
Проте із-за певних обставин не 
з’явиться у команді Євген Хаві-
лов, Гурам Гугенішвілі. Отже, на 
турнір Гран-прі у Східну Європу 

у ваговій категорії до 70 кілогра-
мів поїде вихованець СК «Сокіл» 
Юрій Саакян. Він неодноразо-
вий переможець міжнародних 
турнірів з грепплінгу. Непере-
вершений майстер бою, але все 
ж таки перевагу віддає боротьбі. 
Його одноклубник Володимир 
Опанасенко виступатиме у ва-
говій категорії до 76 кілограмів. 
Чемпіон світу з карате, Європи 
– з карате і панкратіону, призер 
кубка світу з кінджітсу. Різнопла-
новий спортсмен – добре пра-
цює як в стійці, так і в партері. 
Нині Володимир головний тре-
нер КЦС «Makfight.ua».

Павло Кущ виступає за клуб, 
де тренером Володимир Опана-
сенко. Він чемпіон світу з бойо-
вого самбо, чемпіон України з 
панкратіону. Майстерно володіє 
больовими та удушуючими при-
йомами. Вагова категорія Павла 
до 84 кілограмів.

Якщо хтось дивився бої за 
участю Сергія Гузьєва із клубу 
RFP, (вагова категорія до 93 кі-
лограмів) то, мабуть, запам’ятав 
найвидовищний нокаут, про-
ведений Сергієм у фіналі «М-1 
Selection Ukraine-2009». Ніколи 
не пасує навіть перед сильнішим 
суперником, веде бій до кінця і 
за це часто отримує перемогу. 
Він багаторазовий переможець 
чемпіонатів і володар Кубка 
України з панкратіону, срібний 
призер світу з панкріотіону.

П’ятим учасником у вазі понад 
93 кілограми зараховано Олек-
сандра Ромащенка (СК «Сокіл»), 
чемпіона світу з панкратіону. 

Звичайно, журналістам хо-
тілося більш детальніше дізна-
тися про плани відомих спортс-
менів. В основному від «акул» 
пера і мікрофона доводилося 
«відбиватися» словесно Федо-
ру Ємільяненку.

– Ви завжди виходите на 
ринг з мирним обличчям. Може-
те продемонструвати, зобрази-
ти на обличчі свою агресію?

– Мені часто задають питання, 
чому я з таким обличчям роблю в 
такому виді спорту. Проте ММА – 
це не жорсткий спорт. Жорстким 
його роблять люди, які ведуть 
себе люто на рингу, і тим самим 
шкодять цьому спорту.

– Ви маєте досвід виступів 
у Японії (на жаль, в уже не ді-
ючій Pride) та Америці. У чому 
різниця між американськими та 
японськими турнірами, реакці-
єю глядачів?

– В Японії все розраховано 
по секундам, глядачі дуже орга-
нізовані. В Америці ж 10 органі-
заторів і ніхто чітко не знає, що 

і коли буде відбуватися. 
Наприклад, перед боєм 
з Тімом Сільвієй мені до-
велося двічі розминатися, 
тому що не очікувано до 
програми турніру ввели 
виступ рок-групи. Глядачі в 
Америці більш розкуті, ніж 
в Японії.

– Складається вра-
ження, що ви тренуєтесь 
у порівняно спартанських 
умовах (у порівнянні з умо-
вами, в яких готуються 
більшість західних бійців). 
Чи є в планах будівництво 
нових якісних центрів, баз, 
полігонів для тренувань?

– Вже побудували. В 
Старому Осколі є хороший 
комплекс, готовий прийняти 
всіх бажаючих. Я тренуюсь 
не в спартанських умовах, 

просто ми використовуємо тільки 
те, що необхідно і чого достатньо 
для досягнення бажаного резуль-
тату.

– Які якості допомагають вам 
добиватися результатів?

– Не буду говорити про свої 
якості… я скажу, які якості по-
трібні молодому поколінню. Це 
цілеспрямованість, але при цьо-
му необхідно зберігати повагу 
до оточуючих і не можна ставити 
себе вище інших. Також потріб-
на повна самовіддача і, звичай-
но, патріотизм.

– Торік наша команда бійців 
змішаних єдиноборств успішно 
виступила у змаганнях і посіла 
перше місце, – ділиться враження-
ми голова райдерж-адміністрації 
Володимир Горбик. – Про наш 
район, про наші спортивні до-
сягнення заговорила вся Україна. 
Я впевнений, що і в нинішньому 
році бійці КЦС «Makfight.ua» на 
світових турнірах гідно заявлять 
про себе. Гордість переймає від 
того, що Макарівщина плекає 
спортсменів світового рівня, а 
для цього ми створили належну 
базу для їхньої підготовки. Люди 
різного віку, а особливо молодь, 
потягнулися до занять фізичною 
культурою і спортом, вона гартує 
своє здоров’я. У такої молоді є 
майбутнє.

Інф. “М. в.”.

НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ

МАСЛЯНА ПО-БИШІВСЬКІ

С П О Р Т  : : :  С П О Р Т : : : :  С П О Р Т

Нещодавно на базі 
комп’ютерного гуртка 
«Byte» Макарівського ЦТДЮ 
ім. Д.Туптала пройшов пер-
ший конкурс з комп’ютерної 
гри «Unreal Tournament». В 
ньому взяло участь п’ять 
команд школярів з п’ятого 
по дев’ятий класи. Керівник 
гуртка С.Ю.Покатов розпо-
вів, що ідею підкинули учні  
Макарівської ЗОШ №2 ще 
минулого року. А далі Сергій 
Юрійович разом з вихован-
цями почали розробляти 
план конкурсу, сформували 
команди. 

На початку провели 
жеребкування для розпо-
ділу учасників на команди. 
Єдиною умовою було те, 
що  ними могли стати лише 
вихованці ЦТДЮ. Перед 

конкурсом було виділено 
спеціальні дні і години для 
тренувань. Як правило, це 
відбувається на канікулах, 
коли для учнів проводять-
ся консультації. Тим, хто 
виконав план навчання, 
дозволяється працювати з 
ігровими програмами, де в 
них є можливість потрену-
ватися, адже для змагання 
потрібні хороша реакція, 
навики, і головне -  вміння 
грати в команді. 

Переможцями ста-
ли учасники команди 
«Specnaz» у складі Ігоря 
Опатерного, Владисла-
ва Прокопчука, Євгена 
Столяра, Ігоря Шевченка. 
Друге місце посіла ко-
манда «Stalkers» у скла-
ді Ігоря Михайлівського, 

Максима Богдана, Артура 
Полегешка, Андрія Раль-
чука. Третє місце діста-
лося учасникам команди 
«Games»: Денису Мельни-
ченку, Владиславу Петрич-
ку, Владиславу Міщенку. 
Журі конкурсу у складі го-
лови – С.Ю.Покатова та 
помічників-інструкторів – 
школярів старших років на-
вчання,  вручили перемож-
цям призи (підручники, що  
знадобляться у подаль-
шому навчанні, компакт-
диски) та грамоти. 

Учням дуже сподобало-
ся змагання і вони активно 
беруть участь у підготовці 
до наступного конкурсу, 
тренуються та підбирають 
цікаві ігри.
    Галина ГЕРАСИМЕНКО.

Н А Ш А  К О М А Н Д А  « M A K F I G H T . U A » 
 Н А Л А Ш Т О В А Н А  Н А  С В І Т О В І  Р Е К О Р Д И
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Добігає до кінця восьмий рік не-
стерпної війни, яку розв’язало колишнє 
керівництво райспоживспілки на чолі з 
Л.Г.Древалем, якого кооператори, пайо-
вики району впродовж 1985-1999 років 
обирали неодноразово головою правлін-
ня, довіряючи долю споживчої кооперації. 
Єдиний керівник із 25-ти районів області 
розпочав війну із своїми людьми, з якими, 
приїхавши в 1971 році в наш район, про-
працював більше 30-ти років.

У 2002 р.  Л.Г.Древаль та В.І.Кулик (гол.
бух.), Н.Д.Михайленко (голова ревізійної ко-
місії райспоживспілки), без рішення загаль-
них зборів пайовиків та завдяки рейдерським 
діям Київської облспоживспілки передали 
колективне майно кооперативних організа-
цій району Київській облспоживспілці. 

В усіх судових засіданнях, яких за ці 
роки відбулось більше двухсот, Л.Г.Древаль 
стверджує і усно, і письмово, що вся влас-
ність (будівлі, споруди, обладнання) ніколи 
не належали кооперативним організаці-
ям райспоживспілки, а єдиним власником 
всього колективного майна є облспожив-
спілка, яка все кооперативне майно спо-
живчої кооперації району побудувала за 
власні кошти, що є просто повною нісеніт-
ницею. Відповідно до Статуту, правління 
облсполживспілки здійснювало функції 
виконавчо-розпорядчого органу, функції 
координування та розподілу потоків залу-
чених грошових коштів, накладених на неї 
відомчими нормативними документами 
системи споживчої кооперації СРСР, а не 
фінансувало будівництво об’єктів спожив-
чої кооперації.

Крім того, утримання апарату управлін-
ня облспоживспілки забезпечувалося за 
рахунок внутрігосподарських відрахувань 
від прибутку підприємств і організацій, в 
тому числі і Макарівського району.

Ще в 2003 році, коли розпочалися 
перші судові засідання, ми, кооперативні 
організації райспоживспілки, були впев-
нені в швидкій нашій перемозі, адже на 
стороні кооперативних організацій прав-
да, справедливість, і насамперед закон. 
Ми були далекі від думки, що Макарівське 
РайСТ в особі Древаля та ще 7-ми чоло-
вік буде намагатись брехнею, підробкою 
установчих та інших офіційних документів, 
заручившись великою підтримкою обл-
споживспілки, «узаконювати» свою неза-
конну діяльність. Основним кроком РайСТ 

та облспоживспілки для заволодіння всім 
колективним майном пайовиків споживчої 
кооперації району є знищення райспожив-
спілки, засновниками якої є Бишівське, Ко-
пилівське, Липівське, Макарівське, Рожів-
ське споживчі товариства.

Макарівська райспоживспілка з її коопе-
ративними організаціями існує вже більше 
70-ти років. У роки незалежності всі коопера-
тивні організації зареєстровані відповідно до 
законодавства України рішенням виконавчо-
го комітету районної ради народних депута-
тів № 247 від 26.12.1991 року і по даний час 
свою діяльність не припиняли. Всі коопера-
тивні організації райспоживспілки є само-
стійними юридичними особами, належним 
чином зареєстровані в Єдиному державно-
му реєстрі підприємств та організацій Укра-
їни, здійснюють господарсько-фінансову 
діяльність, є власниками колективного май-
на (будівлі, споруди, обладнання), система-
тично сплачують податки та інші обов’язкові 
платежі до бюджету.

Незважаючи на продовження судових 
процесів та не маючи жодного судового 
рішення на безпосередню користь РайСТ 
(всі судові рішення носять відмовний ха-
рактер),  його керівництво грубо порушує 
Закон України «Про споживчу коопера-
цію», статути споживчих товариств, втру-
чаючись у господарську діяльність остан-
ніх. Так, протягом останніх 2-х років, 
проводячи у всіх селах району неправо-
мірні збори, представники РайСТ нама-
гаються ліквідувати сільські споживчі то-
вариства, не маючи не це жодних прав та 
повноважень. Макарівське РайСТ «ство-
рене» 5.12.2001 року 73-ма фізичними 
особами як новий суб’єкт господарюван-
ня та не є правонаступником райспожив-
спілки, тому і не має прав втручатись у 
діяльність спілки, її кооперативних орга-
нізацій. З 2001 року і по даний час жодне 
із споживчих товариств райспоживспілки 
(Бишівське, Копилівське, Липівське, Ма-
карівське, Рожівське) не ввійшло до скла-
ду цього РайСТ, не є його членом і жод-
ним чином йому не підпорядковане.

Фактично Макаріське РайСТ не здій-
снює господарську діяльність. Київською 
облспоживспілкою створено дочірнє під-
приємство «Контрольно-адміністративний 
центр», яке зареєстроване в Печерському 
районі м.Києва, директором якого є од-
ночасно Л.Г.Древаль. Більше 5-ти років 

стягується цим дочірнім підприємством, 
яке ніякого відношення не має до власнос-
ті споживчої кооперації району, орендна 
плата від зданих ним в оренду приміщень 
об’єктів нерухомості (більше 80), що нале-
жить кооперативним організаціям райспо-
живспілки.

У результаті чисельних звернень ко-
оперативних організацій та підприємств 
райспоживспілки, а також пайовиків Ма-
карівщини до правоохоронних органів усіх 
рівнів щодо неправомірних дій керівни-
цтва РайСТ, Київської облспоживспілки, 
її дочірнього підприємства “Контрольно-
адміністративний центр” 19.11.2007 року 
прокуратурою Макарівського району по-
рушена кримінальна справа “за фактом 
вчинення підроблення, використання заві-
домо підроблених документів та інших не-
законних дій щодо офіційних документів, 
бланків та печаток. Досудове слідство про-
вадиться Макарівським РВ ГУ МВС України 
в Київській області”.

10 вересня минулого року господар-
ським судом області в судовому засіданні 
було вилучено оригінал статуту Макарів-
ського РайСТ, у якому внесено самовільне 
положення про його правонаступництво 
щодо прав та обов’язків райспоживспілки, 
та направлено судом до прокуратури. Да-
ний підроблений статут РайСТ постійно ви-
користовувало в усіх судах.

Всупереч законодавству та встановле-
ним законом термінів досудового слідства 
Макарівським РВ ГУ МВС України протягом 
двох років справа не розслідується, не при-
значені до цього часу технічні експертизи 
установчих та інших документів РайСТ. На 
нашу думку, розслідування справи навмис-
но затягується.

У той час об’єкти нерухомого майна - 
колективної власності пайовиків споживчої 
кооперації району розпродуються обл-
споживспілкою, головою правління якої є 
В.П.Пак - депутат Верховної Ради України 
2005-2006 років. Так, за останні 5 років з 
порушенням Закону України «Про спожив-
чу кооперацію» та статутів споживчих това-
риств, райспоживспілки, тобто без рішень 
вищих органів управління (загальних збо-
рів пайовиків, конференції спілки) продано 
ряд підприємств колективної власності: 
ковбасний цех, забійний пункт, перевалка 
райзаготконтори, рибцех, ряд магазинів. 
Кошти від продажу цих об’єктів не були 

направлені ні на покращення матеріально-
технічної бази, приведення її до сучасного 
вигляду, ні на придбання нового обладнан-
ня, ні на поновлення роботи закритих під-
приємств.

Безпрецендентним випадком стала про-
дажа 18 вересня 2008 року найбільшого, 
найперспективнішого об’єкта колективної 
власності споживчої кооперації району - рес-
торану «Здвиж», що розташований у центрі 
Макарова. На даний час незаконна продажа 
ресторану є предметом спору в судах.

Більше 5-ти років розглядалась у су-
дах справа за позовом пайовиків району 
та засновників райспоживспілки про не-
законність перереєстрації спілки в РайСТ, 
здійснену 30.12.2001 року та її скасування. 
Нарешті 10 листопада 2009 року Київський 
апеляційний адміністративний суд виніс 
постанову, якою визнано зазначену пере-
реєстрацію недійсною та скасовано її. Дана 
постанова набрала сили закону з моменту 
її проголошення, тобто 10.11.2009 року і 
була виконана держреєстратором райдер-
жадміністрації. 19.11.2009 року із Єдиного 
державного реєстру було виключено за 
ідентифікаційним кодом 01755255 відо-
мості про Макарівське РайСТ та включено 
за цим кодом відомості про Макарівську 
райспоживспілку і видано спілці Свідоцтво 
про її реєстрацію. Згідно довідки Головного 
управління статистики в Київській області 
керівником райспоживспілки зазначено Га-
лину Тодосівну Проніну.

Запевняємо пайовиків споживчої ко-
операції району, що Макарівська райспо-
живспілка доведе до кінця цю нерівну бо-
ротьбу з відчуження колективної власності 
споживчої кооперації району і врешті-решт 
стане відомо, хто ж таки «стоїть» за безза-
конням, яке протягом 8 років панує у спо-
живчій кооперації району.

Галина ПРОНІНА - голова правлін-
ня Макарівської райспоживспілки, 
Олена КРАМАР - голова правління 

Макарівського сільського споживчого 
товариства, Неля МАКАРЕЦЬ - голо-
ва правління Липівського СТ, Жанна 
РАЗМЕТОВА - голова правління Ко-

пилівського СТ, Тамара СОЛОМЕНКО 
- директор роздрібно-торгівельного 

об’єднання, Віталій ШУМАК - голо-
ва правління СТ “Гром харч“ та інші 

керівники кооперативних організацій 
райспоживспілки.

ХТО СТОЇТЬ ЗА БЕЗЗАКОННЯМ, ЯКЕ ПРОТЯГОМ ВОСЬМИ

 РОКІВ ПАНУЄ У СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ МАКАРІВЩИНИ?
КРИК      

ДУШІ 

Липівським поштовим відді-
ленням зв’язку керує Валентина 
Бачурина. Хоча вона працює у цій 

галузі  лише п’ять років, але доско-
нало знає все про роботу.

– Жителі села, зазвичай, пе-

редплачують чимало газет, – роз-
повідає Валентина Сергіївна. – Цей 

рік не став винятком. В основному 
липівці читають «Київську прав-
ду», «Макарівські вісті», «Сільські 

вісті», «Порадницю». Адже кожен 
хоче бути в курсі всіх новин (полі-
тичних, місцевих) й дізнатися про 

корисні поради для го-
роду, про нові методи 
лікування… Приходять 
купити конверта, опла-
тити комунальні послу-
ги чи отримати посил-
ку, тому у нас завжди 
людно. 

Постійним відвіду-
вачем є Павло Григоро-
вич Кас’янов, (на знім-
ку з В.С.Бачуриною). 
Він постійно замовляє 
товари поштою.

Коло послуг, які на-
дає поштове відділен-
ня, з розвитком новіт-
ніх технологій постійно 
збільшується. Одним із 
останніх нововведень є 
продаж залізничних та 
авіаквитків. Тепер, за-
планувавши подорож 

чи відпочинок, можна тут заздале-
гідь придбати квиток.

Як годиться, на поштових по-
лицях багато різноманітних га-
зет, журналів у продажу. Проте, 
окрім них, й інші товари: пральні 
порошки, мило, сірники, кулінар-
ні спеції, миски… Для людей по-
хилого віку це зручно. Прийшов-
ши оплатити комунальні послуги, 
вони можуть придбати найнеоб-
хідніші товари для господарства, 
бо додатковий похід слизькою 
зимовою дорогою до магазину їм 
тяжко дається.

 Основна робота, розносити га-
зети, лягла на плечі двох молодих 
жіночок Інни Кузьменко (на знімку 
праворуч) та Олени Борисовець 
(ліворуч). Зранку, розібравши свіжі 
газети, розсортувавши їх 
по вулицях, вони вируша-
ють до передплатників.

– Спілкування з людь-
ми є приємною частиною 
в нашій роботі, – розпо-
відає Інна Миколаївна. 
– Завжди вислухаємо, 
розділимо з ними хвили-
ни радості й печалі. Також 
надаємо послуги літнім 
людям з доставки товарів 
додому, які реалізує по-
штове відділення. 

Через великі замети 
і невчасне розчищення 
доріг, важко добиратися 
листоношам до пошто-
вих скриньок. Проте це 
не може їх зупинити. Така 
вже робота. Вони, немов 
промінчики сонця у вікон-
ці, для одиноких людей.

Найбільша робоча ді-
лянка, з двадцятикіло-
метровою протяжністю, дістала-
ся Олені Володимирівні. Це деякі 
вулиці Липівки та Лозовика. Хоча 
вона новенька у цій справі, проте 
добре знає своїх передплатників 

і вже встигла відчути примхи при-
роди: сильні морози, хуртовини та 
дощ.

– Хоча я працюю поштаркою 
нещодавно, але мені робота дуже 
до вподоби. Я відразу знайшла 
спільну мову з колегами. Найбіль-
ше радості приносять подяки од-
носельчан за добрі новини: листи 
від дітей, привітання від рідних та 
друзів.

На сьогодні однією з головних 
проблем пошти є опалення примі-
щення. Більше десяти років тому 
його відключили від централізо-
ваної мережі опалення. З тих часів 
працівники рятуються електрообі-
грівачами. Вони не втрачають на-

дію та сподіваються, що проблема 
з опаленням приміщення все ж 
таки вирішиться. 

Марина ІЛЬЧЕНКО.

З  Ж И Т Т Я  С Е Л А

НЕМОВ ПРОМІНЧИКИ СОНЦЯ У ВІКОНЦІ
ВІДБІР 

АБІТУРІЄНТІВ 
НА 2010 РІК ВЖЕ 

РОЗПОЧАТО
Макарівський РВ ГУ 

МНС України в Київській 
області запрошує бажаю-
чих до вступу в навчальні 
заклади МНС України - 
Національну академію ци-
вільного захисту м. Хар-
ків, Львівський державний 
університет цивільного 
захисту, Академію по-
жежної безпеки ім. Геро-
їв Чорнобиля. За станом 
здоров’я молоді люди по-
винні бути придатними до 
військової служби, мати 
добру фізичну підготовку, 
а також хороші знання з 
таких профілюючих дис-
циплін: математики, фізи-
ки, рідної мови, бути взі-
рцем за місцем навчання 
та проживання.

За довідками звер-
татися за адресою: смт 
Макарів, вул. Б. Хмель-
ницького,  №13. Телефо-
ни для довідок: 5-23-36, 
5-13-77. 

Або в Управління по 
роботі з персоналом Го-
ловного управління МНС 
України в Київській об-
ласті, яке знаходиться 
в м. Київ, вул. Межигір-
ська, №8 (станція метро 
“Контрактова площа”), 
кабінети №№4, 7,11. Те-
лефони для довідок: 417-
54-88, 417-71-89.
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УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Свiт православ`я.
6.25 Крок до зiрок.
6.55 Cтудента потрiбно любити.
7.50 Наркоманiя вилiковна.
8.20 Здорове харчування.
8.30 Ера Здоров`я.
8.50 Ранковi поради.
9.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
9.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 

Скелетон (чол., жiн.)
11.35 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Лижнi перегони. 
Переслiдування (жiн.)

13.10 Парламент.
15.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Хокей. Фiнляндiя - 
Нiмеччина.

17.15 ХХI зимовi Олiмпiйськi 
iгри. Гiрськолижний спорт. 
Супергiгант (чол.)

19.10 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 
Фiгурне катання. Танцi на 

льоду. Обов`язковий танець.
20.30 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
21.00 Новини.
21.30 Сильнi духом. Проводи 

збiрної команди України на 
10-тi зимовi Паралiмпiйськi 
iгри.

21.55 ХХI зимовi Олiмпiйськi 
iгри. Гiрськолижний спорт. 
Супергiгант (жiн.)

22.45 Мегалот.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiльна гавань.
23.25 Персона. С. Свiтлична.
23.55 Енергопанорама.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Лижнi перегони. 
Переслiдування (чол.)

2.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi 
iгри. Стрибки з трамплiна. 
Iндивiд. (чол.)

3.55 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 
Фрiстайл. Акробатика (жiн.)

1+1
6.15 “Лiтаючий будинок”.
7.05 “Без табу”.
7.55 “Свiтське життя”.
9.05 “Хто там?”
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.15 М/ф “Таємниця щурiв”.
12.45 Т/с “Пригоди Мерлiна”.
14.40 “Шiсть кадрiв”.
15.30 Фентезi “Руда Соня”.
17.20 Мелодрама “Ключi вiд 

щастя”.
19.30 “ТСН”.
20.00 Мелодрама “Ключi вiд 

щастя”.
22.00 Драма “Полонений”.
23.45 Бойовик “Чужий 3”.
1.45 Х/ф “Крапля”.
3.15 Мелодрама “Ключi вiд 

щастя”.

ІНТЕР
6.00 “Велика полiтика з Євгенiєм 

Кисельовим”.
8.15 “Городок”.
9.40 Х/ф “Справа була в 

Гаврилiвцi”.
13.35 “Великий концерт на 

Iнтерi”.

18.00 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
20.00 “Подробицi”.
20.30 Ювiлейний вечiр А. Де-

меньтьєва.
22.30 Х/ф “Золото МакКени”.
1.20 “Городок”.
1.55 “Городок”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
2.55 Х/ф “Золото МакКени”.
4.55 “Ключовий момент”.

ICTV
5.10 Факти.
5.40 Автопарк. 
6.10 Х/ф “Бiглий вогонь”.
7.50 Добрi новини.
8.00 Т/с “Пантера”.
9.55 Козирне життя.
10.35 Анекдоти по-українськи.
11.15 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
11.55 Квартирне питання.
12.55 Спорт.
13.00 Наша Russia.
14.00 Х/ф “Особливостi 

нацiонального полювання”.
16.00 Провокатор.
17.00 Пiд прицiлом.
18.00 Максимум в Українi.

18.45 Факти. Пiдсумок дня.
19.00 Спорт.
19.05 Наша Russia.
19.20 Х/ф “Грiм в тропiках”.
21.40 Прожекторперiсхiлтон.
22.10 Х/ф “Самоволка”.
0.15 Т/с “Втеча з тюрми”.
2.05 Х/ф “Доктор Детройт”.
3.35 Т/с “Бостонське право-

суддя”.
4.20 Т/с “Мене звуть Ерл”.

СТБ
5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.05 Х/ф “На Вас чекає громадян-

ка Нiканорова”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
10.45 М/ф: “Iвашка з Палацу 

пiонерiв”, “Подорож мураш-
ки”, “Вовки в тридев`ятому 
царствi”, “Таємниця третьої 
планети”.

13.05 Х/ф “Довга розлука”.
16.00 “Суперстар представляє: 

Люба, Любонька Любов”. 
Концерт-сповiдь.

18.00 “Неймовiрнi iсторiї 
кохання”.

19.00 Х/ф “За двома зайця-
ми”.

20.45 “За двома зайцями”. 
Невiдома версiя.

21.40 “Моя правда. Сергiй 
Звєрєв. Без обличчя”.

22.40 “Зоряне життя. Тi, що пiшли 
за 2009 рiк”.

23.45 “Паралельний свiт”.
0.40 Х/ф “Левова частка”. (2 

категорiя).
2.35 “Мобiльна скринька”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.50 Х/ф “Жiнок кривдити не 

рекомендується”.
7.05 Х/ф “Все, що у тебе є”.
9.00 М/с “Дональд Дак”.
9.40 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
10.05 Зорянi драми.
11.00 Iнтуїцiя.
12.15 Info-шок.
13.15 Файна Юкрайна.
13.55 Даєш молодь.
14.35 Хто проти блондинок?
15.55 М/ф “Знайомство з 

Робiнсонами”.
17.55 Х/ф “Замiна”.

19.55 Х/ф “Будинок з при-
колами”.

22.00 Х/ф “Сусiдка”.
0.00 Спортрепортер.
0.05 Х/ф “Термiнал”.
2.50 Третiй зайвий.
3.25 Т/с “Врятувати Грейс”.
4.50 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 М/ф “Спайдермен”.
7.40 Т/с “Сьоме небо”.
10.00 Х/ф “Сапери”.
12.05 Х/ф “Джеймс Бонд. Живеш 

тiльки двiчi”.
14.30 “Вайп Аут”.
15.50 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
18.00 Х/ф “Важко бути мачо”.
20.10 Х/ф “Дев`ять життiв”.
22.20 Х/ф “Людина-метелик”.
0.50 Х/ф “Дiвчина в танку”.
2.40 Х/ф “11 вересня: звiт комiсiї 

конгресу”.
4.05 “Агенти впливу”.
4.40 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
9.35 Хокей. Росiя - Чехiя.
12.00 Новини.
13.00 Гiрськолижний спорт. 

Слалом гiгант (чол.)
14.10 Ковзанярський спорт. 1500 

м. (жiн.)
15.00 Новини.
15.35 Вiкно до Америки.
16.05 Фрiстайл. Скi-крос (чол.)
17.10 Фiгурне катання. Танцi на 

льоду. Оригiнальний танець.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 Фiгурне катання. Танцi 

на льоду. Оригiнальний 
танець.

20.30 Свiт спорту - хронiка 
Ванкувера.

21.00 Новини.
21.40 “Попередження”.
22.30 Право на захист.
22.55 Трiйка, Кено.

23.00 Лижнi перегони. Команд-
ний спринт (чол., жiн.)

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Стрибки з трамплiна (чол.)
2.30 “Попередження”.
3.25 Право на захист.
3.55 Вистава “Задля Натуся”.

1+1
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Смакуємо”.
8.40 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-Шоп”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
10.00 Х/ф  “Побiчний ефект”.
12.00 “ТВ-Шоп”.
12.15 Т/с “Тiльки кохання”.
13.10 “Справжнi лiкарi”.
14.10 “Криве дзеркало”.
16.15 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.

19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.
23.10 “ТСН”.
23.50 “Наша Russia”.
0.15 Мелодрама “Iндокитай”. 
3.00 “Документ”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15  “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
13.15 Х/ф “Довгождане 

кохання”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
15.40 “Чекай на мене”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дiвич-вечiр”.

0.00 “М. Єрьоменко. Останнiй 
палко закоханий”.

1.05 “Гiд по країнах свiту”.
2.10 “Подробицi” - “Час”.
2.40 Х/ф “Двоє i вiчнiсть”.
4.15 Т/с “Сусiди”.
4.40 “Судовi справи”.

ICTV
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.15 Країна повинна знати!
5.40 Факти тижня.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 Х/ф “Непроханi гостi”.
11.30 Т/с “Солдати. Дембель-

ський альбом”.
12.35 Анекдоти по-українськи.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.05 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
16.10 Х/ф “В серпнi 44-го”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.50 Т/с “Убивча сила”.

22.00 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.00 Свобода слова.
1.00 Спорт.
1.10 Надзвичайнi новини.
1.35 Т/с “Справедливiсть”.
3.45 Факти.

СТБ
6.00 Д/ф “Формула успiху”.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф “Сповiдь ченця”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Новi пригоди невло-

вимих”.
11.10 “ВусоЛапоХвiст”.
11.50 “Битва екстрасенсiв. Чорнi 

i бiлi”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Змiїне 

прокляття”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “У пошуках iстини. Таємна 

iсторiя сексу в СРСР”.
20.10 “Чужi помилки”. 

“Ворошилiвський стрiлок”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.20 “Битва екстрасенсiв”.

0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Т/с “Психопатка”. 

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Даєш молодь.
9.20 Х/ф “Поцiлунок на вдачу”.
11.25 Т/с “Солдати 16”.
12.50 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Триматися до кiнця 4”.
14.50 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткар”.
16.45 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
21.55 Т/с “Батьковi дочки”.
23.00 Т/с “Щасливi разом”. 
23.45 Т/с “Солдати 16”.
1.05 Репортер.

1.35 Служба розшуку дiтей.
1.40 Х/ф “Свинi”. 
3.00 Третiй зайвий.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
7.10 Х/ф “Екiпаж машини 

бойової”.
8.40 “Правда життя”. Хижаки в 

свiтi людей.
9.15 Т/с “CSI: Маямi”.
10.15 Т/с “Закон i порядок”.
11.15 Т/с “Морозов”.
13.30 Х/ф “Фiладельфiйський 

експеримент”.
15.40 Х/ф “Плащаниця Олексан-

дра Невського”.
18.25 “Агенти впливу”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.35 Х/ф “Снiгова королева”.
2.30 “Свiдок”.
3.00 “Мобiльнi розваги”.
3.15 Т/с “Лас-Вегас”. 
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

Т Е Л Е П Р О Г Р А М А
*  *  * *  *  *

неділя, 21 лютого

понеділок, 22 лютого

УТ-1
6.00 Ранкова молитва.
6.05 Софiя.
6.20 М/ф “Поганий пес, гарний 

пес”.
6.45 DW. Новини Європи.
7.15 Енергопанорама.
7.30 Автодрайв.
7.40 Рецепти здоров`я.
7.50 Сiльський час.
8.20 Укравтоконтинент.
8.40 Вiльна гавань.
9.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
9.40 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 

Ковзанярський спорт. 1500 
м (чол.)

11.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi 
iгри. Шорт-трек.

12.15 Здоров`я.
13.15 “Околиця”.
13.50 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Стрибки з трамплiна. 
Iндивiд. (чол.)

15.10 ХХI зимовi Олiмпiйськi 
iгри. Лижнi перегони. 
Переслiдування (чол.)

17.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв. 
Журнал.

17.40 Дiловий свiт. Тиждень.
18.30 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Фрiстайл. Акробатика 
(жiн.)

20.30 Свiт спорту - хронiка 
Ванкувера.

21.00 Новини.
21.30 Далi буде...
22.05 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Бiатлон. Мас-старт, 
15 км (чол.)

22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 ХХI зимовi Олiмпiйськi 

iгри. Бiатлон. Мас-старт, 
12,5 км (жiн.)

23.45 Щоденник Олiмпiади.
23.50 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 

Фрiстайл. Скi-крос (чол.)
2.45 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 

Хокей. Канада - США.
5.20 ХХI зимовi Олiмпiйськi iгри. 

Бобслей. Двомiсний екiпаж 
(чол.)

1+1
6.20 “Лiтаючий будинок”.
7.10 М/ф “Таємниця щурiв”.
9.05 “Лото-Забава”.
10.15 М/с “Качинi iсторiї”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 “Смакуємо”.
12.40 “Шiсть кадрiв”.
13.45 Комедiя “Королiвська 

спадщина”.
15.35 Комедiя “Молода 

вiдьмочка”.
17.35 Мелодарма “Побiчний 

ефект”.
19.30 “ТСН - Телевiзiйна служба 

новин”.
20.15 “Криве дзеркало”.
22.20 “Свiтське життя”.
23.15 Бойовик “Термiнатор”.
1.25 Мелодрама “Iндокитай”.
4.05 “Караоке на майданi”.
4.45 Фентезi “Руда Соня”.

ІНТЕР
5.55 Т/с “Вiдкрийте, мiлiцiя!”
7.35 М/с “Смiховинки”.
7.55 “Квадратний метр”.
8.50 “Городок”.
9.25 “Городок”.
10.00 “Україно, вставай!”

10.25 “Позаочi”. Є. Власова.
11.15 “Найрозумнiший”.
13.10 “КВК. Фестиваль в 

Юрмалi - 2009”.
16.00 Т/с “Я - охоронець”. 

“Охоронець каїна”.
20.00 “Подробицi тижня”.
20.50 Х/ф “...i була вiйна”.
0.00 “Depeche Mode” у 

Українi”.
1.05 “Подробицi тижня”.
2.00 Х/ф “Нiч страху”.
3.45 “Позаочi”. Є. Власова.
4.15 “Ключовий момент”.
5.45 “Уроки тiточки Сови”.

ICTV
5.40 Погода.
5.45 Факти.
6.00 Т/с “Альф”.
6.30 Х/ф “Нестерпнi 

ведмедi”.
8.40 Люди, конi, кролики i... 

домашнi ролики.
9.00 Прожекторперiсхiлтон.
9.30 Квартирне питання.
10.45 Ти не повiриш!
11.35 Козирне життя.
12.15 Iнший футбол.
12.45 Спорт.

12.50 Провокатор.
13.45 Х/ф “Самоволка”.
15.55 Х/ф “Грiм в тропiках”.
18.20 Наша Russia.
18.45 Факти тижня.
19.40 Максимум в Українi.
20.25 Країна повинна знати!
20.55 Х/ф “В серпнi 44-го”.
23.25 Помилаандерсон.
23.50 Т/с “Втеча з тюрми”.
1.40 Х/ф “Голова над водою”.
3.05 Iнтерактив: Тижневик.
3.25 Т/с “Бостонське право-

суддя”.
СТБ

5.30 “Руйнiвники мiфiв”.
7.10 Х/ф “Кадриль”.
9.00 “Їмо вдома”.
10.05 “ВусоЛапоХвiст”.
11.00 “Караоке на майданi”.
12.00 Х/ф “За двома зайцями”.
13.45 “У пошуках iстини. Про-

кляття колекцiї Iльїна”.
14.45 “Слiдство вели. 

Розстрiляний банкет”.
15.45 “Правила життя. Битва 

дiєт”.
16.45 “Нез`ясовно, але факт”.
17.55 “Паралельний свiт”.

19.00 “Битва екстрасенсiв. 
Чорнi i бiлi”.

20.00 Х/ф “Маша i море”.
22.00 Х/ф “Психопатка”.
0.25 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
1.25 Х/ф “Довга розлука”.

НОВИЙ  КАНАЛ
5.35 Х/ф “Термiнал”.
7.45 Церква Христова.
8.00 Запитайте у лiкаря.
8.40 М/с “Все про Мiккi Мауса”.
9.15 М/с “Мої друзi Тигруля i 

Пух”.
9.40 Даєш молодь.
10.15 Х/ф “Замiна”.
12.30 Клiпси.
12.55 Шоуманiя.
13.40 Ексклюзив.
14.20 Аналiз кровi.
15.05 Зорянi драми.
16.05 Info-шок.
17.05 Т/с “Батьковi дочки”.
18.10 Х/ф “Поцiлунок на вдачу”.
20.10 Х/ф “Заслiплений бажан-

нями”.
22.05 Файна Юкрайна.
23.35 Спортрепортер.
23.40 Х/ф “Скнара”. 

1.35 Третiй зайвий.
2.15 Т/с “Нотатки про 

вагiтнiсть”.
НТН

6.00 “Iсторiя українських 
земель”.

6.15 М/ф “Спайдермен”.
7.00 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв 9”.
9.20 М/ф “Оггi та кукарачi”.
10.50 “Вайп Аут”.
12.00 “Бушидо. Схiднi єдино-

борства”.
14.20 “Легенди бандитського 

Києва”. Полювання на 
жиганiв.

15.00 “Речовий доказ”. Шлюбнi 
шахраї.

15.40 Т/с “Морозов”.
18.00 “Агенти впливу”.
18.30 Х/ф “Гу-га”.
21.20 Х/ф “Джексон “Мотор”.
23.30 Х/ф “Снiгова королева”.
1.30 Х/ф “Шаленство”.
2.55 “Речовий доказ”.
3.50 “Агенти впливу”.
4.45 “Правда життя”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

субота,  20  лютого

У листопаді 1999 року Генеральна 
конференція ЮНЕСКО проголосила 
Міжнародний день рідної мови, який 
уперше відзначався 21 лютого 2000 
року у Парижі.

Заснування цього свята має ве-
лике значення, тому що, за оцінками 
фахівців, на сьогодні існує близько 
6000 мов. І багатьом із них загрожує 
зникнення.

Мова - духовний скарб нації. Це 
не просто засіб людського спілкуван-
ня, це те, що живе в наших серцях. 
Змалечку виховуючи в собі справ-
жню людину, кожен із нас повинен в 
першу чергу створити в своїй душі 
світлицю, у якій зберігається найцін-
ніший скарб -МОВА.

Люди говорять різними мовами. 
їх нараховується приблизно 6 тисяч. 
На жаль, філологи попереджають, 
в XXI столітті щонайменше 40% цих 
мов вимруть. А це страшенна втрата 
для людства, бо кожна мова, це ге-
ніальний прояв людського духу, уні-
кальне бачення нашого світу. Справа 

в тому, що 95% тих шести тисяч мов 
охоплюють дуже малу частину на-
селення світу. За даними ЮНЕСКО, 
ними розмовляють всього 4% люд-
ства.

Дейвід Кристал, один із світо-
вих експертів з питань мов, автор 
книги “Мовна смерть” вважає, що 
мовна різноманітність це унікальна 
річ, і втрата кожної мови, збіднює 
наш світ. Мовна різноманітність - це 
еквівалент людської різноманітнос-
ті. Людство зазнало такого успі-
ху на цій планеті завдяки тому, що 
воно спроможне пристосуватися 
до найрозмаїтіших обставин. Я ду-
маю, що мова - це інтелектуальний 
еквівалент наших біологічних мож-
ливостей. Дуже важливо, щоб наш 
розум весь час працював, і один 
шлях, яким можна це здійснити, є 
через мову - це подивитися, як кож-
на мова по різному охоплює бачен-
ня світу. Щоразу, коли втрачаємо 
якусь мову, ми втрачаємо унікальне 
бачення світу.

21 лютого відзначається Між-
народний день рідної мови. Це від-
носно молоде свято - до календарів 
усього світу воно ввійшло тільки 
у 1999 році. І в Україні воно також 
лише почало писати свою історію, 
хоча сама проблема української 
мови на українських землях нара-
ховує кілька століть. Де і коли наро-
дилася традиція Міжнародного дня 
рідної мови? Історія свята, на жаль, 
має дуже трагічне начало. Себто, 
святкуємо ми цей день з присма-
ком гіркоти. 21 лютого 1952 року у 
Бангладеші влада жорстоко приду-
шила демонстрацію протесту проти 
урядової заборони на використання 
в країні бенгальської мови. Відтоді 
цей день у Бангладеші став днем 
полеглих за рідну мову. Минуло ба-
гато років. Аж у жовтні 1999 року на 
Тридцятій сесії Генеральної конфе-
ренції ЮНЕСКО було запроваджено 
Міжнародний день рідної мови, а 
починаючи з 21 лютого 2000 року, 
цей день відзначають і в нас.

21 ЛЮТОГО - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ

МОВА КОЖНОГО НАРОДУ НЕПОВТОРНА І - СВОЯ
П П  “ Н А Т А Л - Т Р Е Й Д “

”

“УКРАГРОКОМ”
МІНЕРАЛЬНІ 

ДОБРИВА 
виробництва 

України та Росії.
МІКРОДОБРИВА 

“НУТРІВАНТИ ПЛЮС“.
ЗАСОБИ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН 
 компанії “УКРАВІТ“ та ін.
ТЕЛ.: 097-618-60-16.

Віктор Скрипник.

”

”

ПП  “Філоненко” м. Житомир
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. 

КОВАНІ ВИРОБИ. БРОНЬОВАНІ ДВЕРІ. 
АВТОМАТИЧНІ ВОРОТА. ЖАЛЮЗІ.

ТЕЛ.:  067-412-26-61;  067-538-19-86;  0412-44-97-01.

ЗАГУБЛЕНИЙ атестат серії МВ №009002, виданий 17 
червня 1995 року Макарівською загальноосвітньою шко-
лою №1 на ім’я ВДОВЕНКО Наталії Олександрівни, 
вважати недійсним.
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УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
9.35 Хокей. Плей-офф.
10.55 Фрiстайл. Скi-крос (жiн.)
12.00 Новини.
13.00 Бiатлон. Естафета (жiн.)
15.00 Новини.
16.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Огляд.
17.10 Фiгурне катання. Жiнки, 

коротка програма.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 Фiгурне катання. Жiнки, 

коротка програма.
20.30 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
21.00 Новини.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Iнтер” (Iталiя) - “Челсi” 
(Англiя).

23.55 Погода.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Мегалот.
1.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
1.35 Прес-анонс.

1.40 Лижнi перегони. Естафета (чол.)
3.15 Бобслей (жiн.)
5.25 Д/ф “В. Талашко. Будемо 

жити!”

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-Шоп”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.00 “ТВ-Шоп”.
11.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 “Справжнi лiкарi”.
14.15 Т/с “Барвiха”.
15.15 Т/с “Маргоша”.
16.15 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.

22.15 Т/с “Барвiха”.
23.15 “ТСН”.
23.50 “Наша Russia”.
0.15 Комедiя “Друге життя”.
2.05 “Документ”.
3.05 “Наша Russia”.
3.25 Комедiя “Друге життя”.
5.00 Т/с “Єрмолови”.
5.50 М/ф.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Балик 

сирокопчений.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дiвич-вечiр”.

0.00 “Володимир Винокур. Своїм 
голосом”.

1.00 “Гiд по країнах свiту”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.35 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.40 Х/ф “Тягар провини”.
4.15 Т/с “Сусiди”.
4.40 “Знак якостi”.
5.10 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.00 Спорт.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.

19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.05 Спорт.
1.15 Т/с “Справедливiсть”.
2.45 Факти.
3.10 Погода.
3.15 Т/с “Кей-Вiлль”.
4.00 Т/с “Дев`ять”.
5.45 Т/с “Мене звуть Ерл”.

СТБ
5.55 Д/ф.
6.20 “Бiзнес +”.
6.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
6.50 Т/с “Комiсар Рекс”.
8.55 Х/ф “На мосту”.
11.35 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “Останнiй 

рейс”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Зоряне життя. Тi, що 

пiшли за 2009 рiк”.
20.10 “Чужi помилки”. “V.I.P. - 

клiєнт”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсiв”.
0.40 “Вiкна-спорт”.
0.50 “Бiзнес +”.
0.55 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Флiппер”.
10.55 Т/с “Плiткар”.
12.15 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.50 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.25 Teen Time.
14.30 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.50 Teen Time.
15.55 Т/с “Плiткар”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.15 Спортрепортер.
19.20 Погода.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”.
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.55 Репортер.
1.20 Служба розшуку дiтей.

1.25 Х/ф “Кохання в повiтрi”.
3.05 Третiй зайвий.
3.40 Х/ф “Непереможнi”. 
5.10 М/с “Табiр Лазло”.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Ранкове шосе”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.40 Т/с “Меч”.
16.45 Х/ф “Стамбульський 

транзит”.
18.25 “Правда життя”. Дауншиф-

тери.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.25 “Свiдок”.
2.50 Т/с “Лас-Вегас”.
4.20 “Речовий доказ”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
9.35 Хокей. 1/4 фiналу.
12.00 Новини.
13.00 Гiрськолижний спорт. 

Слалом гiгант (жiн.)
14.00 Фрiстайл. Акробатика (жiн.)
15.00 Новини.
16.00 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

Огляд.
17.05 Шорт-трек.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
19.50 Футбол. Лiга Європи. “Шахтар” 

(Україна) - “Фулхем” (Англiя).
22.00 Новини.
22.15 Особливий погляд.
22.50 Хокей. Матч за третє мiсце 

(жiн.)
23.30 Вiд першої особи.
0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Хокей. Фiнал (жiн.)
4.20 Кьорлiнг. Пiвфiнал (жiн.)

5.00 Д/ф “Пiсля прем`єри - 
розстрiл”. Фiльм 1 i 2.

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-Шоп”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.00 “ТВ-Шоп”.
11.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 “Справжнi лiкарi”.
14.15 Т/с “Барвiха”.
15.15 Т/с “Маргоша”.
16.15 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.

23.10 “ТСН”.
23.50 “Наша Russia”.
0.15 Комедiя “Кактус”.
1.55 “Документ”.
2.55 “Наша Russia”.
3.15 Комедiя “Кактус”.
4.45 Т/с “Єрмолови”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Молоко 3.2% 

жирностi.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.

21.30 Т/с “Дiвич-вечiр”.
0.00 “Пiд куполом цирку. Смер-

тельний номер”.
1.00 “Гiд по країнах свiту”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.35 Х/ф “Таємне вiкно”.
4.10 Т/с “Сусiди”.
4.35 “Знак якостi”.
5.05 “Гiд по країнах свiту”.

ICTV
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.15 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.30 Т/с “Убивча сила”.
17.40 Т/с “Вулицi розбитих 

лiхтарiв”.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.05 Спорт.
1.15 Т/с “Справедливiсть”.
2.45 Факти.
3.10 Погода.
3.15 Т/с “Кей-Вiлль”.
4.45 Т/с “Дев`ять”.

СТБ
6.05 Д/ф.
6.30 “Бiзнес +”.
6.35 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Молода дружина”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.50 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. “V.I.P. - 

клiєнт”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї 

кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Моя правда. Едичка 

Лимонов”.
20.10 “Чужi помилки”. “Прокляття 

дикої орхiдеї”.
21.25 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.25 “Битва екстрасенсiв”.
0.50 “Вiкна-спорт”.
1.00 “Бiзнес +”.
1.05 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.50 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Щоденник пам`ятi”.
11.35 Т/с “Плiткар”.
12.50 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.50 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.50 Т/с “Щасливi разом”. 
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.55 Репортер.

1.20 Служба розшуку дiтей.
1.25 Х/ф “Повернення кохання”. 
3.10 Третiй зайвий.
3.35 Х/ф “Мрiйник i дикунка”. 

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Стамбульський 

транзит”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.35 Т/с “Меч”.
16.40 Х/ф “Спадкоємиця Нiкi”.
18.25 “Легенди бандитського 

Києва”. Фабрика фальшивих 
грошей.

19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Т/с “Пуаро”.
2.30 “Свiдок”.
3.00 Т/с “Лас-Вегас”. 
3.45 “Речовий доказ”.
4.15 “Правда життя”.
5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
9.35 Лижнi перегони. Естафета (жiн.)
10.55 Лижне двоборство.
12.00 Новини.
13.00 Фрiстайл. Акробатика (чол.)
14.15 Кьорлiнг. Пiвфiнал (чол.)
15.00 Новини.
16.00 Футбол. Лiга Європи. Огляд.
17.10 Фiгурне катання. Жiнки, 

довiльна програма.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 Фiгурне катання. Жiнки, 

довiльна програма.
20.30 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
21.00 Новини.
21.20 Дiловий свiт.
21.30 Бiатлон. Естафета (чол.)
23.05 Пiдсумки.
23.20 Вiд першої особи.
0.00 Пiдсумки.
0.15 “Острiв скарбiв”.

1.20 Трiйка, Кено.
1.25 Прес-анонс.
1.30 Хокей. Пiвфiнал (чол.)
3.15 Гiрськолижний спорт. 

Слалом (жiн.)
4.45 Сноуборд. Паралельний 

гiгантський слалом (жiн.)

1+1
6.05 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.10 Т/с “Янгол-охоронець”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-Шоп”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.00 “ТВ-Шоп”.
11.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 “Справжнi лiкарi”.
14.15 Т/с “Барвiха”.
15.15 Т/с “Маргоша”.
16.15 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “ТСН”.

17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Бойовик “Термiнатор 2: 

Судний день”. 
23.15 Х/ф “Чужий 4: Воскресiння”. 
1.15 Комедiя “Африканець”. 
2.50 Д/ф “З Франком на каву”.
3.20 Х/ф “Смеханiчнi пригоди 

Штепселя i Тарапуньки”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi роз-

битих лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Фiточаї для 

схуднення.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 “Велика полiтика з 

Євгенiєм Кисельовим”.
0.00 Х/ф “Людина iз зiрки”.
2.25 “Подробицi” - “Час”.
3.00 “Знак якостi”.
3.30 Т/с “Сусiди”.
3.55 Х/ф “Людина iз зiрки”. 

ICTV
6.00 Служба розшуку дiтей.
6.10 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.15 Х/ф “Заборонене царство”.
15.35 Т/с “Убивча сила”.
17.45 “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Добрi новини.
19.15 Спорт.
19.20 Надзвичайнi новини.

19.55 Наша Russia.
21.00 Помилаандерсон.
21.25 Х/ф “Особливостi 

нацiональної риболовлi”.
23.45 Голi i смiшнi.
0.05 Автопарк.
0.50 Спорт.
1.00 Надзвичайнi новини.
1.25 Х/ф “Сяйво”. 
3.25 Факти.
4.00 Т/с “Кей-Вiлль”.
4.40 Т/с “Дев`ять”.
6.15 Т/с “Мене звуть Ерл”.

СТБ
6.00 Д/ф.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Д/ф.
7.00 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.35 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.55 Х/ф “Велика перерва”.
16.05 Х/ф “Корона Росiйської 

iмперiї, або Знову 
невловимi”.

17.45 “Вiкна-новини”.
17.55 Х/ф “Корона Росiйської 

iмперiї, або Знову 
невловимi”.

19.15 “Суперстар представляє: 
Гудбай нульовi. Роки, якi 
вразили свiт”.

22.00 “Вiкна-новини”.

22.25 Х/ф “Осiннiй вальс”. 
0.55 “Вiкна-спорт”.
1.05 “Бiзнес +”.
1.10 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.45 Служба розшуку дiтей.
5.50 Т/с “Нотатки про вагiтнiсть”.
6.10 Т/с “Серцеїдки”.
7.00 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Полi”.
11.00 Т/с “Плiткар”.
12.15 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiльвестр i Твiттi”.
13.55 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.30 Teen Time.
14.35 Т/с “Ханна Монтана”.
14.55 Т/с “Ранетки”.
15.55 Teen Time.
16.00 Т/с “Плiткар”.
16.55 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.30 Т/с “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.
22.15 Iнтуїцiя.
23.40 Репортер.
0.00 Погода.
0.05 Х/ф “Азартнi iгри”.
2.00 Третiй зайвий.

2.40 Х/ф “Поцiлунок перед 
смертю”.

4.05 М/с “Табiр Лазло”.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Спадкоємиця Нiкi”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.40 Т/с “Пуаро”.
14.45 Т/с “Меч”.
16.45 Т/с “Перше правило 

королеви”.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Х/ф “Неслужбове за-

вдання”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Гангстерськi вiйни”. 
2.15 “Свiдок”.
2.40 Х/ф “Джеймс Бонд. 

На таємнiй службi Її 
Величностi”. 

5.10 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської 

Одеси”.

середа, 24 лютого

четвер, 25 лютого

п’ятниця, 26 лютого

вівторок, 23  лютого

УТ-1
6.00 “Доброго ранку, Україно!”
9.10 Свiт спорту - хронiка Ванку-

вера.
9.35 Фрiстайл. Акробатика (чол.)
12.00 Новини.
13.00 Стрибки з трамплiна (чол.)
14.05 Хай щастить.
15.00 Новини.
16.00 Кордон держави.
16.30 Фiгурне катання. Танцi на 

льоду. Довiльний танець.
18.00 Новини.
18.20 Український вимiр.
18.45 Euronews.
19.00 Точка зору.
19.25 Фiгурне катання. Танцi на 

льоду. Довiльний танець.
20.30 Свiт спорту - хронiка 

Ванкувера.
21.00 Новини.
21.30 Футбол. Лiга чемпiонiв. 

“Штутгарт” (Нiмеччина) - 
“Барселона” (Iспанiя).

0.15 “Острiв скарбiв”.
1.20 Трiйка, Кено, Максима.
1.25 Прес-анонс.
1.35 Бiатлон. Естафета (жiн.)
3.25 Фрiстайл. Скi-крос (жiн.)

1+1
6.50 “Служба Розшуку Дiтей”.
6.55 “Снiданок з 1+1”.
7.00 “ТСН”.
7.10 М/c “Улюблений прибулець”.
7.35 “Снiданок з 1+1”.
8.00 “ТСН”.
8.05 “Снiданок з 1+1”.
9.00 “ТСН”.
9.05 “ТВ-Шоп”.
9.20 “Снiданок з 1+1”.
9.55 Т/с “Єрмолови”.
11.00 “ТВ-Шоп”.
11.15 Т/с “Iсторiя зечки”.
12.20 Т/с “Тiльки кохання”.
13.15 “Справжнi лiкарi”.
14.15 Т/с “Барвiха”.
15.15 Т/с “Маргоша”.
16.15 Т/с “Не родись вродлива”.
17.20 “ТСН”.
17.35 “Справжнi лiкарi”.
18.30 Т/с “Тiльки кохання”.
19.25 “Погода”.
19.30 “ТСН”.
20.10 Т/с “Iсторiя зечки”.
21.15 Т/с “Маргоша”.
22.15 Т/с “Барвiха”.
23.15 “ТСН”.
23.45 “Проспорт”.

23.50 “Наша Russia”.
0.15 Комедiї “Це не я, це - вiн”.
2.05 “Документ”.
3.05 “Наша Russia”.
3.25 Комедiї “Це не я, це - вiн”.

ІНТЕР
6.10 “Знахарi”.
6.55 “Годуючi батьки”.
7.00 Новини.
7.10 “Ранок з Iнтером”.
7.30 Новини.
7.35 “Ранок з Iнтером”.
8.00 Новини.
8.10 “Ранок з Iнтером”.
8.30 Новини.
8.35 “Ранок з Iнтером”.
9.00 Новини.
9.15 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
11.20 “Детективи”.
12.00 Новини.
12.10 Т/с “Менти. Вулицi розбитих 

лiхтарiв 5”.
13.15 “Знак якостi”. Вермiшель тонка.
14.00 “Знахарi”.
15.00 “Зрозумiти. Пробачити”.
16.10 “Детективи”.
17.20 Т/с “Сусiди”.
18.00 Новини.
18.15 “Судовi справи”.
19.00 Т/с “Кармелiта. Циганська 

пристрасть”.

20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Обручка”.
21.30 Т/с “Дiвич-вечiр”.
0.00 “Урок французької. Мiрей 

Матьє, Джо Дассен та iн...”
1.00 “Гiд по країнах свiту”.
2.00 “Подробицi” - “Час”.
2.30 Телевiзiйна Служба Розшуку 

дiтей.
2.35 Х/ф “Дiдi хоче стати дитиною”.
4.00 Т/с “Сусiди”.

ICTV
5.55 Факти.
6.30 300 сек/год.
6.40 Свiтанок.
7.45 Факти. Ранок.
8.05 ПроZiрок.
8.35 300 сек/год.
8.45 Факти. Ранок.
9.00 “Смак”.
9.40 Т/с “Солдати. Дембельський 

альбом”.
11.45  “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
12.45 Факти. День.
12.55 Спорт.
13.00 Анекдоти по-українськи.
13.10 Т/с “Таємницi слiдства”.
14.10 Т/с “Згiдно iз законом”.
15.25 Т/с “Убивча сила”.
17.35 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.10 Спорт.
19.15 Надзвичайнi новини.
19.55 Т/с “Убивча сила”.
22.05 Т/с “Згiдно iз законом”.
23.05 Надзвичайнi новини.
23.50 Факти. Пiдсумок дня.
0.05 Неймовiрна колекцiя мiстера 

Рiплi.
1.05 Спорт.
1.15 Т/с “Справедливiсть”.
2.45 Факти.

СТБ
6.00 Д/ф.
6.25 “Бiзнес +”.
6.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.
7.00 Т/с “Комiсар Рекс”.
9.00 Х/ф “Маша i море”.
11.40 “Нез`ясовно, але факт”.
12.55 “Битва екстрасенсiв”.
13.55 “Чужi помилки”. 

“Ворошилiвський стрiлок”.
14.55 “Давай одружимося”.
16.55 “Неймовiрнi iсторiї кохання”.
18.00 “Вiкна-новини”.
18.15 Т/с “Анатомiя Грей”.
19.10 “Правила життя. Дитячi 

iграшки. Iнструкцiя з ви-
живання”.

20.15 “Чужi помилки”. “Останнiй 
рейс”.

21.30 Т/с “Кулагiн i Партнери”.

22.00 “Вiкна-новини”.
22.20 Т/с “Анатомiя Грей”.
23.15 “Битва екстрасенсiв”.
0.35 “Вiкна-спорт”.
0.45 “Бiзнес +”.
0.50 Х/ф “Щит i меч”.

НОВИЙ КАНАЛ
5.55 Т/с “20 божевiльних рокiв”.
6.15 Т/с “Акула”.
7.00 “Пiдйом”.
7.30 Погода.
7.35 “Пiдйом”.
8.30 Погода.
8.35 “Пiдйом”.
9.00 Х/ф “Вiдлюдник”.
10.55 Т/с “Плiткар”.
12.15 Т/с “Так сказав Джим”.
13.30 Репортер.
13.35 М/с “Сiмейка Аддамсiв”.
14.10 Teen Time.
14.15 Т/с “Ханна Монтана”.
14.35 Т/с “Бальзакiвський вiк, або 

Всi чоловiки сво...”
15.45 Teen Time.
15.50 Т/с “Плiткар”.
16.50 Т/с “Батьковi дочки”.
18.00 Т/с “Щасливi разом”. 
19.00 Репортер.
19.25 Т/с “Солдати 16”.
20.25 Т/с “Ранетки”.
21.45 Т/с “Батьковi дочки”.

22.50 Т/с “Щасливi разом”. 
23.35 Т/с “Солдати 16”.
0.55 Репортер.
1.10 Спортрепортер.
1.20 Х/ф “Крижанi павуки”. 
2.50 Третiй зайвий.
3.10 Х/ф “Охоронець”.

НТН
6.00 “Iсторiя українських земель”.
6.45 Х/ф “Вiрнiсть”.
8.40 “Свiдок”.
9.00 Т/с “CSI: Маямi”.
10.00 Т/с “Закон i порядок”.
11.00 “Свiдок”.
11.20 Т/с “Iнспектор Деррiк”.
12.35 Т/с “Суто англiйськi 

вбивства”.
14.35 Т/с “Меч”.
16.35 Х/ф “Ранкове шосе”.
18.25 “Речовий доказ”. Потяги 

смертi.
19.00 “Свiдок”.
19.25 Т/с “Меч”.
21.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “CSI: Маямi”.
23.00 Т/с “Закон i порядок”.
0.00 “Свiдок”.
0.30 Х/ф “Казино “Рояль”.
2.55 “Свiдок”.
3.20 Т/с “Лас-Вегас”.
4.45 “Правда життя”.
5.15 “Свiдок”.
5.35 “Легенди бандитської Одеси”.
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1. Макарівська районна організа-
ція Партії промисловців і підприєм-
ців України.

2. Макарівська районна органі-
зація Української селянської демо-
кратичної партії.

3. Макарівська районна органі-
зація “Народного Руху України “За 
Єдність”.

4. Макарівська районна організа-
ція  Всеукраїнського політичного 
об’єднання  “Жінки за майбутнє ”.

5. Калинівська сільська первинна 
організація Всеукраїнського полі-
тичного об’єднання “Жінки  за май-
бутнє ”.

6. Борівська  сільська первинна 
організація Всеукраїнського полі-
тичного об’єднання “Жінки  за май-
бутнє ”.

7. Макарівська районна організа-
ція “Партії регіонів”.

8. Макарівська первинна  органі-
зація  “Партії регіонів”. 

9. Маковищанська первинна  ор-
ганізація  “Партії регіонів”.

10. Калинівська первинна  органі-
зація  “Партії регіонів”.

11. Комарівська первинна  органі-
зація  “Партії регіонів”.

12. Пашківська первинна  органі-
зація  “Партії регіонів”.

13. Макарівська-1 первинна  ор-
ганізація  “Партії регіонів”.

14. Борівська первинна  організа-
ція  “Партії регіонів”.

15. Кодрянська первинна  органі-
зація  “Партії регіонів”.

16. Липівська первинна  організа-
ція  “Партії регіонів”.

17. Макарівська первинна партій-
на організація  Народної партії .

18. Плахтянська первинна  партій-
на організація Народної партії.

19. Макарівська районна органі-
зація Народної партії.

20. Небилицька сільська  первин-
на партійна організація  Народної 
партії .

21. Новоопачицька сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

22. Ніжиловицька сільська  пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії .

23. Сільська первинна партій-
на організація  Народної партії с. 
Буян.

24. Забуянська  сільська  первин-
на партійна організація  Народної 
партії .

25. Борівська сільська  первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

26. Колонщинська сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

27. Бишівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

28. Червонослобідська  сільська 
первинна партійна організація  На-
родної партії. 

29. Перший вуличний  первинний 
осередок у смт Макарів Макарів-
ської районної партійної організації  
Народної партії .

30. Другий вуличний  первинний 
осередок у смт Макарів Макарів-
ської районної партійної організації  
Народної партії.

31. Третій вуличний  первинний 
осередок у смт Макарів Макарів-
ської районної партійної організації  
Народної партії.

32. Леонівська  сільська первинна 
організація  Народної партії.

33. Пашківська  сільська первинна 
організація  Народної партії. 

34. Ситняківська сільська первин-
на організація  Народної партії.

35. Калинівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

36. Козичанська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

37. Соснівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

38. Кодрянська  селищна первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

39. Лишнянська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

40. Чорногородська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

41. Юрівська  сільська первинна 
партійна організація  Народної пар-
тії.

42. Вільнянська  сільська первин-

на партійна організація  Народної 
партії. 

43. Комарівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

44. Рожівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

45. Королівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

46. Фасівська  сільська первинна 
партійна організація  Народної пар-
тії. 

47. Яблунівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

48. Копилівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

49. Андріївська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії. 

50. Гавронщинська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

51. Мар’янівська   сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

52. Людвинівська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

53. Великокарашинська сільська 
первинна партійна організація  На-
родної партії. 

54. Мостищанська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

55. Новосілківська сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

56. Наливайківська сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії. 

57. Маковищанська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії.

58. Ясногородська сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії.

59. Мотижинська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії.

60. Миколаївська  сільська пер-
винна партійна організація  Народ-
ної партії.

61. Осиківська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

62. Гружчанська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

63. Липівська  сільська первин-
на партійна організація  Народної 
партії.

64. Макарівська районна органі-
зація Української  партії “Єдність”.

65. Макарівська районна партійна 
організація  Всеукраїнської  партії 
“Нова сила”.

66. Макарівська районна органі-
зація партії “Реформи і порядок”.

67. Копилівський сільський пер-
винний осередок Соціал – демокра-
тичної партії України (об’єднаної).

68. Макарівський селищний  пер-
винний осередок Соціал – демокра-
тичної партії України (об’єднаної).

69. Кодрянський селищний  пер-
винний осередок Соціал – демокра-
тичної партії України (об’єднаної).

70. Бишівський сільський первин-
ний осередок Соціал – демократич-
ної партії України (об’єднаної).

71. Опачицький сільський первин-
ний осередок Соціал – демократич-
ної партії України (об’єднаної).

72. Гавронщинський сільський 
первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

73. Плахтянський сільський 
первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

74. Небилицький сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

75. Андріївський  сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

76. Борівський  сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

77. Колонщинський  сільський 
первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

78. Северинівський  сільський 
первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

79. Ситняківський  сільський 

первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

80. Рожівський сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

81. Яблунівський  сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

82. Макарівська районна органі-
зація  Соціал-демократичної партії 
України (об’єднаної).

83. Юрівський   сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

84. Липівський   сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

85. Комарівський   сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

86. Соснівський   сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

87. Великокарашинський   сіль-
ський первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

88. Пашківський   сільський первин-
ний осередок Соціал-демократичної 
партії України (об’єднаної).

89. Наливайківський  сільський 
первинний осередок Соціал-
демократичної партії України 
(об’єднаної).

90. Макарівська  селищна первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

91. Комарівська   сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

92. Рожівська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

93. Бишівська  сільська первинна 
організація Соціалістичної партії 
України.

94. Забуянська   сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

95. Борівська  сільська первинна 
організація Соціалістичної партії 
України.

96. Небилицька   сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

97. Гавронщинська   сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

98. Копилівська сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

99. Калинівська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

100. Макарівська районна органі-
зація Соціалістичної партії України. 

101. Пашківська     сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

102. Колонщинська     сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

103. Королівська      сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

104. Маковищанська    сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

105. Вільненська      сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

106. Лишнянська       сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

107. Ситняківська       сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

108. Липівська     сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

109. Соснівська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

110. Яблунівська       сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

111. Чорногородська     сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

112.Мостищанська     сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

113. Новосілківська      сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

114. Великокарашинська      сіль-
ська первинна організація Соціа-
лістичної партії України.

115. Андріївська     сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

116. Фасівська      сільська первин-

на організація Соціалістичної партії 
України.

117. Новоопачицька      сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

118. Юрівська      сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

119. Северинівська      сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

120. Червонослобідська     сіль-
ська первинна організація Соціа-
лістичної партії України.

121. Мар’янівська    сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

122. Ніжиловицька      сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

123. Веселослобідська      сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

124. Наливайківська     сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

125. Мотижинська      сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

126. Осиківська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

127. Горобіївська      сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

128. Лозовицька      сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

129. Друга вулична первинна ор-
ганізація смт Макарів Соціалістич-
ної партії України.

130. Шоста вулична первинна ор-
ганізація смт Макарів Соціалістич-
ної партії України.

131. Перша вулична первинна ор-
ганізація смт Макарів Соціалістич-
ної партії України.

132. Третя вулична первинна ор-
ганізація смт Макарів Соціалістич-
ної партії України.

133. Сьома  вулична первинна ор-
ганізація смт Макарів Соціалістич-
ної партії України.

134. Четверта вулична первинна 
організація смт Макарів Соціаліс-
тичної партії України.

135. П’ята  вулична первинна ор-
ганізація смт Макарів Соціалістич-
ної партії України.

136. Лубська      сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

137. Ясногородська   сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

138. Кодрянська селищна  пер-
винна організація  № 2 Соціалістич-
ної партії України.

139. Фермівська    сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

140. Кодрянська селищна  пер-
винна організація № 1 Соціалістич-
ної партії України.

141. Березівська   сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

142. Малокарашинська    сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

143. Плахтянська    сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

144. Червоногірська   сільська 
первинна організація Соціалістич-
ної партії України.

145. Завалівська   сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

146. Копіївська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

147. Юрівківська   сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

148. Вітрівська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

149. Людвинівська    сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

150. Гружчанська    сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

151. Козичанська    сільська пер-
винна організація Соціалістичної 
партії України.

152. Леонівська    сільська первин-
на організація Соціалістичної партії 
України.

153. Макарівський районний пер-
винний осередок Партії Національно-
економічного розвитку України.

154. Макарівська селищна  органі-
зація Української  республіканської 
партії “Собор”.

155. Фасівська первинна сільська 
організація Української Республі-
канської партії “Собор”.

156. Мотижинська первинна сіль-
ська організація Української Респу-
бліканської партії “Собор”.

157. Северинівська  первинна 
сільська організація Української 
Республіканської партії “Собор”.

158. Липівська  первинна сільська 
організація Української Республі-
канської партії “Собор”.

159. Наливайківська  первинна 
сільська організація Української 
Республіканської партії “Собор”.

160. Осиківська первинна сіль-
ська організація Української Респу-
бліканської партії “Собор”.

161. Копилівська  первинна сіль-
ська організація Української Респу-
бліканської партії “Собор”.

162. Калинівська  первинна сіль-
ська організація Української Респу-
бліканської партії “Собор”.

163. Макарівська районна організа-
ція політичної партії “Солідарність”.

164. Макарівська районна органі-
зація партії “Союз”.

165.  Гавронщинська сільська ор-
ганізація  партії Зелених України. 

166. Ніжиловицька сільська орга-
нізація  партії Зелених України.

167. Чорногородська сільська ор-
ганізація  партії Зелених України.

168. Королівська сільська органі-
зація  партії Зелених України.

169.Небилицька сільська органі-
зація  партії Зелених України.

170. Забуянська  сільська органі-
зація  партії Зелених України.

171. Ситняківська  сільська орга-
нізація  партії Зелених України.

172. Бишівська  сільська організа-
ція  партії Зелених України.

173. Пашківська  сільська органі-
зація  партії Зелених України.

174. Колонщинська  сільська ор-
ганізація  партії Зелених України.

175. Новоопачицька  сільська ор-
ганізація  партії Зелених України.

176. Гружчанська сільська органі-
зація  партії Зелених України.

177. Копилівська   сільська органі-
зація  партії Зелених України.

178. Ясногородська  сільська ор-
ганізація  партії Зелених України.

179. Яблунівська сільська органі-
зація  партії Зелених України.

180. Новосілківська   сільська ор-
ганізація  партії Зелених України.

181. Макарівський клуб партії Зе-
лених України “Мама після Чорно-
биля”.

182. Макарівська міська організа-
ція партії Зелених України  партій-
ний клуб “Зелені Макарівщини”.

183. Макарівська районна органі-
зація  партії Зелених України.

184. Макарівська районна органі-
зація Соціально-екологічної партії  
“Союз. Чорнобиль. Україна”.

185. Макарівська районна орга-
нізація  Християнсько-ліберальної 
партії України. 

186. Макарівська районна органі-
зація партії захисників  Вітчизни. 

187. Макарівський первинний осе-
редок  партії захисників  Вітчизни. 

188. Калинівська первинна пар-
тійна організація  партії захисників  
Вітчизни 

189. Ніжиловицька первинна пар-
тійна організація  партії захисників  
Вітчизни. 

190. Королівська первинна пар-
тійна організація  партії захисників  
Вітчизни. 

191. Липівська первинна партійна 
організація  партії захисників  Ві-
тчизни. 

192. Забуянська первинна пар-
тійна організація  партії захисників  
Вітчизни. 

193. Рожівська первинна партій-
на організація  партії захисників  
Вітчизни. 

194. Макарівська районна орга-
нізація партії “Солідарність жінок 
України”.

195. Макарівська районна орга-
нізація політичної партії “Молода 
Україна”

196. Макарівська селищна орга-
нізація політичної партії “Молода 
Україна”.

197. Макарівська районна органі-
зація Української Морської партії.

198. Макарівська районна органі-
зація Зеленої партії України. 

СПИСОК МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ,
 ЗАРЕЄСТРОВАНИХ (ЛЕГАЛІЗОВАНИХ) РАЙОННИМ УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ
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199. Макарівська районна  пар-

тійна організація  “Народної партії 
вкладників та соціального захисту”.

200. Макарівська районна партій-
на організація Української соціал-
демократичної партії.

201. Комарівська первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

202. Бишівська  первинна сільська 
партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

203. Борівська  первинна сільська 
партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

204. Копилівська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

205. Рожівська  первинна сільська 
партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

206. Лишнянська первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

207. Королівська первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

208. Липівська первинна сільська 
партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

209. Небилицька  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

210. Ситняківська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

211. Гавронщинська первинна сіль-
ська партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

212. Забуянська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

213. Макарівська селищна пер-
винна партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

214. Плахтянська первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

215. Мар’янівська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

216. Соснівська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

217. Новосілківська  первинна сіль-
ська партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

218. Гружчанська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал –демократичної партії.

219. Великокарашинська первинна 
сільська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

220. Кодрянська селищна  пер-
винна партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

221. Пашківська первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

222. Мотижинська первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

223. Андріївська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал –демократичної партії.

224. Вільненська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

225. Ніжиловицька  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

226. Наливайківська первинна сіль-
ська партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

227. Маковищанська  первинна 
сільська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

228. Козичанська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

229. Колонщинська  первинна сіль-
ська партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

230. Мостищанська  первинна сіль-
ська партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

231. Людвинівська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

232. Чорногородська  первинна 
сільська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

233. Юрівська  первинна сільська 
партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

234. Фасівська  первинна сільська 
партійна організація Української 
соціал –демократичної партії

235. Червонослобідська   первинна 
сільська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

236. Ясногородська  первинна сіль-
ська партійна організація Української 
соціал-демократичної партії.

237. Яблунівська  первинна сіль-
ська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

238. Новоопачицька   первинна 
сільська партійна організація Україн-
ської соціал-демократичної партії.

239. Макарівська районна органі-
зація партії “Демократичний Союз”.

240. Макарівська районна органі-
зація Демократичної партії України. 

241.Макарівська районна органі-
зація Конгресу Українських Націо-
налістів.

242. Великокарашинська первин-
на сільська організація Конгресу 
Українських Націоналістів.

243. Гружчанська  первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

244. Мар’янівська  первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

245. Копіївська   первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

246. Червонослобідська   первин-
на сільська організація Конгресу 
Українських Націоналістів.

247. Макарівська  селищна пер-
винна   організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

248. Завалівська    первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналісті.

249. Бишівська   первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

250. Рожівська    первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

251. Липівська    первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

252. Ситняківська    первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

253. Гавронщинська   первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

254. Андріївська   первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

255. Копилівська   первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

256. Плахтянська   первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

257. Юрівська     первинна сільська 
організація Конгресу Українських 
Націоналістів.

258. Яблунівська    первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

259. Фасівська      первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

260. Калинівська     первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

261. Маковищанська     первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

262. Людвинівська      первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

263. Борівська      первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

264. Комарівська      первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

265. Наливайківська      первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

266. Соснівська    первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

267. Мостищанська     первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

268. Козичанська     первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

269. Пашківська     первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

270. Чорногородська     первинна 
сільська організація Конгресу Укра-
їнських Націоналістів.

271. Кодрянська селищна     пер-
винна сільська організація Конгре-
су Українських Націоналістів.

272. Забуянська     первинна сіль-
ська організація Конгресу Україн-
ських Націоналістів.

273. Макарівська районна орга-
нізація Нородно  – Демократичної 
Партії.

274. Макарівська районна органі-
зація народного Руху України. 

275. Макарівська районна  органі-
зація Селянської партії України.  

276. Юрівський сільський первин-
ний осередок Селянської  Партії 
України. 

277. Небилицький  сільський пер-
винний осередок Селянської  Партії 
України.

278. Ситняківський  сільський 

первинний осередок Селянської  
Партії України.

279. Рожівський  сільський пер-
винний осередок Селянської  Партії 
України.

280. Борівський  сільський пер-
винний осередок Селянської  Партії 
України.

281. Наливайківський   сільський 
первинний осередок Селянської  
Партії України.

282. Макарівський селищний пер-
винний осередок Селянської  Партії 
України.

283. Макарівська районна органі-
зація Політичної партії Всеукраїн-
ського об’єднання ”Громада”.

284. Макарівська районна органі-
зація Комуністичної партії України. 

285. Макарівська районна  органі-
зація Соціал – демократичної партії 
України. 

286. Макарівська районна орга-
нізація Української Консервативно 
Республіканської партії.

287. Макарівська районна орга-
нізація  Ліберальної партії України 
(оновленої).

288. Макарівська районна органі-
зація  політичної партії Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

289. Макарівська селищна первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

290. Колонщинська сільська пер-
винна  партійна організація Всеукра-
їнського об’єднання “Батьківщина”.

291. Андріївська  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

292. Наливайківська  сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

293. Маковищанська  сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

294. Копилівська сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

295. Мар’янівська  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

296. Королівська  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

297. Бишівська  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

298. Ніжиловицька  сільська 
первинна  партійна організа-
ція Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”.

299. Комарівська  сільська пер-
винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина”.

300. Соснівська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

301. Липівська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

302. Юрівська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

303. Гавронщинська   сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

304. Ситняківська   сільська пер-
винна  партійна організація Всеукра-
їнського об’єднання “Батьківщина”.

305. Калинівська    сільська пер-
винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина

306. Великокарашинська   сіль-
ська первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

307. Рожівська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

308. Борівська    сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

309. Небилицька  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

310. Червонослобідська   сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

311. Забуянська    сільська пер-
винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина”.

312. Кодрянська селищна  пер-
винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина”.

313. Фасівська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

314. Плахтянська   сільська пер-

винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина”.

315. Осиківська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

316. Пашківська  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

317. Ясногородська   сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

318. Мотижинська   сільська 
первинна  партійна організа-
ція Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”.

319. Яблунівська   сільська пер-
винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина”.

320. Гружчанська   сільська пер-
винна  партійна організація Все-
українського об’єднання “Бать-
ківщина”.

321. Козичанська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

322. Вільненська   сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

323. Чорногородська   сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

324. Лишнянська  сільська первин-
на  партійна організація Всеукраїн-
ського об’єднання “Батьківщина”.

325. Новоопачицька  сільська 
первинна  партійна організація 
Всеукраїнського об’єднання “Бать-
ківщина”.

326. Новосілківська   сільська пер-
винна  партійна організація Всеукра-
їнського об’єднання “Батьківщина”.

327. Мостищанська  сільська пер-
винна  партійна організація Всеукра-
їнського об’єднання “Батьківщина”.

328. Людвинівська   сільська 
первинна  партійна організа-
ція Всеукраїнського об’єднання 
“Батьківщина”.

329. Макарівська районна пер-
винна організація Всеукраїнської 
політичної партії “Екологія та соці-
альний захист”.

330. Макарівська районна пар-
тійна організація політичної партії 
“Трудова Україна”. 

331. Новоопачицький первинний 
осередок  Української Народної 
Партії.

332. Чорногородский  первинний 
осередок  Української Народної 
Партії.

333. Бишівський  первинний осе-
редок  Української Народної Партії

334. Макарівський  первинний 
осередок  Української Народної 
Партії.

335. Макарівська  районна органі-
зація Української Народної Партії.

336. Макарівська районна партій-
на організація  партії ”Відроджен-
ня”.

337. Макарівська районна орга-
нізація Всеукраїнської Чорнобиль-
ської   Народної Партії “За добробут 
та соціальний захист народу”. 

338. Макарівська районна місцева 
організація партії “Єдина Україна”.

339. Макарівська районна органі-
зація політичної партії “Всеукраїн-
ський патріотичний союз”.

340. Макарівська районна органі-
зація політичної партії “Вітчизна”.

341. Вільненська  первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

342. Макарівська первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України. 

343. Маковищанська первинна 
організація Республіканської партії 
України. 

344. Макарівська районна пер-
винна організація Республіканської 
партії України. 

345. Королівська  первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України. 

346. Мар’янівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

347. Великокарашинська  пер-
винна організація Республіканської 
партії України.

348. Бишівська первинна орга-
нізація Республіканської партії 
України.

349. Людвинівська первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

350. Кодрянська селищна  пер-
винна організація Республіканської 
партії України.

351. Соснівська первинна організа-

ція Республіканської партії України.
352. Чорногородська  первинна 

організація Республіканської партії 
України.

353. Андріївська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

354. Ситняківська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

355. Завалівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

356. Калинівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

357. Мостищанська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

358. Ніжиловицька первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

359. Гружчанська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

360. Пашківська  первинна органі-
зація Республіканської партії Укра-
їни.

361. Копилівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

362. Небилицька  первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

363. Фасівська   первинна організа-
ція Республіканської партії України.

364. Рожівська  первинна органі-
зація Республіканської партії Укра-
їни.

365. Забуянська  первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

366. Юрівська   первинна організа-
ція Республіканської партії України.

367. Борівська   первинна організа-
ція Республіканської партії України.

368. Новоопачицька   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

369. Вишеградська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

370. Яблунівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

371. Березівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

372. Колонщинська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

373. Ясногородська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

374. Садки-Строївська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

375. Наливайківська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

376. Гавронщинська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

377. Малокарашинська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

378. Новосілківська   первинна 
організація Республіканської партії 
України.

379. Липівська  первинна органі-
зація Республіканської партії Укра-
їни.

380. Мотижинська  первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

381. Комарівська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

382. Червонослобідська   первин-
на організація Республіканської 
партії України.

383. Плахтянська   первинна ор-
ганізація Республіканської партії 
України.

384. Макарівська районна орга-
нізація Соціально – християнської 
партії.

385. Макарівська районна ор-
ганізація політичної партії “Третя 
сила”.

386. Макарівська районна організа-
ція політичної партії  “Наша Україна”.

387. Новосілківська сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

388. Плахтянська  сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

389. Пашківська  сільська органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

390. Гружчанська  сільська органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

391. Борівська  сільська організація 
політичної партії “Наша Україна”.

' СТОР.  10.
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Необхідність реалізації проекту відновлювально-
капітального ремонту виробничих приміщень та 
реконструкції допоміжних будівель і споруд Ко-
дрянського склозаводу ТОВ «Компанія ВТК «Від-
родження» пов’язана з організацією робочих місць 
для населення смт Кодра, а також  із забезпечен-
ням населення та організацій України високоякіс-
ним господарським посудом (фужери, бокали, 
стакани, інше) та прокатним візерунчастим склом.

Організація виробництва господарського по-
суду (перша черга) передбачається у новозбудо-
ваному експериментальному цеху з використан-
ням автоматизованих склоформувальних машин 
фірми «Forma» (Австрія). В експериментальному 
цеху, крім того, передбачається підготовка кадрів 
(скловарів, операторів склоформувальних машин 
та інших) для виробництва прокатного візерунчас-
того  скла на автоматизованих лініях фірми «Rurex» 
(Німеччина), а також: відпрацювання нових техно-
логій вогневого полірування, лазерного різання 
скла, пресовидувного, пресованого та видувного 
способів виробництва.

Варіння скла передбачається в скловарних газо-
вих печах.

Технологію виробництва господарчого посуду та 
візерунчастого прокатного скла прийнято згідно 
норм технологічного проектування підприємств 
скляної промисловості. 

Технологічні процеси автоматизовані:
- Варіння скла в скловарних печах;
- Виробництво господарського посуду та візе-

рунчастого прокатного скла;
- Випалювання продукції;
- Приготування шихти;
- Завантаження шихти та склобою в скловарну піч;
- Операції контролю та упаковки.
Відновлюються допоміжні виробництва в складі 

ремонтно-механічного цеху, ремонтно-будівельної 

дільниці, матеріально-технічного складу, компре-
сорної, котельні, КНС та очищених споруд, дільниці 
КІП та автоматики, лабораторії, їдальні та інших.

Проектом також передбачені майданчики для 
короткочасного відстою автотранспорту загаль-
ною місткістю 19 м/м.

У процесі експлуатації об’єкт має допустимий 
вплив на стан оточуючого атмосферного повітря.

Джерелами впливу на навколишнє середовище 
в процесі експлуатації об ‘єкта є:

- Цех з виробництва прокатного візерунчастого 
скла;

- Дозувально-змішувальне відділення;
- Експериментальний цех господарчого посуду 

- скловарна піч (процес скловаріння, продукти зго-
рання природного газу);

- Зарядна;
- Ремонтно-механічний цех;
- Ремонтно-будівельна дільниця;
- Автотранспорт;
- Котельня газова.
Як джерело забруднення атмосфери, об’єкт ха-

рактеризується такими викидами: діоксин азоту, 
оксид вуглецю, вуглеводні, карбонат натрію, суль-
фат натрію, сірчистий ангідрид, оксид алюмінію, 
пил неорганічний, оксид заліза, оксид марганцю, 
пил деревини. Загальний обсяг викидів т/рік.

Максимальні приземні концентрації шкідливих 
речовин нижчі ГДК, що повністю відповідає вимо-
гам санітарних норм.

Для уловлювання пилу, шкідливих речовин від 
технологічного обладнання передбачені системи 
аспірації АС, фільтри «WAMGROUP». Для відве-
дення шкідливостей передбачені труби, що забез-
печують організоване відведення і розсіювання в 
атмосфері. Надлишкові тепловиділення видаля-
ються за допомогою аераційних ліхтарів, розміще-
них на покрівлі.

У виробничих приміщеннях допоміжного харак-
теру для локалізації шкідливих викидів від техно-
логічних процесів передбачені системи місцевої 
витяжної вентиляції.

В процесі експлуатації об’єкта вплив на водне 
середовище в межах нормативних вимог.

З метою зменшення негативного впливу проек-
том передбачені такі заходи:

- виробничі та побутові стоки підлягають очи-
щенню на локальних очисних спорудах, після чого 
проходять очистку на існуючих очисних спорудах.

Для економії споживання питної води, яка ви-
трачається для охолодження технологічного 
обладнання цеху з виробництва прокатного і ві-
зерунчастого скла та експериментального цеху 
господарського посуду, передбачається система 
зворотного водопостачання.

Прийняті технологічні рішення виключають по-
трапляння в грунт шкідливих речовин.

З метою забезпечення нормальних санітарно-
гігієнічних умов і мікроклімату на майданчику про-
ектом передбачено заходи з благоустрою та озе-
ленення території.

На вільних від забудови та проїздів територіях 
висаджуються групи дерев та чагарників, створю-
ються квітники із багаторічних рослин із додаван-
ням рослинного грунту. Асортимент зелених наса-
джень з місцевої флори.

Поверхневі води з території відкритими лотками 
проїжджої частини відводяться на запроектовані 
очисні споруди виробництва «Еколайн» потужніс-
тю 20 л/с, після чого очищені води збираються в 
резервуар, перелив з резервуару скидається в 
став-накопичувач, далі очищені стоки використо-
вуються для поливу території.

Для збирання твердих побутових відходів перед-
бачено майданчик, облаштований контейнерами 
для сміття.

Проектована діяльність передбачає забезпечен-
ня промисловості прокатним візерунчастим склом 
та скловиробами, підготовку кадрів для організації 
виробництва та додаткове надходження коштів у 
місцевий бюджет.

Розміщення об’єкта не суперечить функціо-
нальному зонуванню прилеглої території, про-
ектом передбачене відновлення недіючого 
виробництва склозаводу ТОВ «Компанія ВТК 
«Відродження» без зміни його цільового та тех-
нічного призначення.

При функціонуванні проектованої діяльності не 
виникає загроза здоров ‘ю і рівню комфорту насе-
лення - рівні забруднення атмосферного повітря 
допустимі, вплив на водні ресурси в межах норма-
тивних вимог, санітарно-захисна зона дотримуєть-
ся в нормативному розмірі 100 м.

Проект передбачає часткове вирішення пробле-
ми безробіття за рахунок нових робочих місць.

Оцінка впливу проектованої діяльності на со-
ціальне середовище доводить, що реалізація 
даного проекту позитивно вплине на соціальне 
середовище.

Оцінка впливу проектованої діяльності на на-
вколишнє техногенне середовище доводить, що 
проектована діяльність не впливає на промисло-
ві, сільськогосподарські і житлово-господарські 
об’єкти, наземні і підземні споруди, зони рекреа-
ції, культурні ландшафти та інше. В свою чергу на 
проектовану діяльність не здійснюють негативного 
впливу об’єкти техногенного середовища, що зна-
ходяться біля зазначеної території.

Зауваження громадських організацій і окре-
мих громадян з даного питання надсилати до 
Макарівської райдержадміністрації за адре-
сою: смт Макарів, вул. Фрунзе, 30  або за тел. 
5-27-55 протягом місяця з дня опублікування 
оголошення.

З А Я В А  П Р О  Е К О Л О Г І Ч Н І  Н А С Л І Д К И  Д І Я Л Ь Н О С Т І

А Н Д Р І Й  П О Т Р Е Б У Є 
В А Ш О Ї  Д О П О М О Г И
Наприкінці 2008 року в с.Гавронщина трапилась 

жахлива подія: у результаті необережного пово-
дження з вогнем 9-річних хлопців загорівся авто-
мобіль. Під час пожежі Андрій Плевако знаходився 
у машині, внаслідок чого отримав 40% опіків тіла. 
На сьогодні хлопчик перебуває у Київській міській 
клінічній лікарні №2. Йому потрібні постійні операції 
з нарощування шкіри, а це потребує великих фінан-
сових затрат. 

Представництво ВГО «Громадянська позиція» збирає 
кошти на операцію Андрію та звертається до всіх небай-
дужих людей району з проханням допомогти повернути 
нормальне життя 10-річному Андрійку. Його здоров’я та 
майбутнє залежить від кожного з нас.

З метою надання матеріальної допомоги ви 
можете звернутися до родичів Андрія за тел. 
(093) 501-47-08, а також за адресою офісу 
«Громадянської позиції» – смт Макарів, вул. 
Пушкіна, 3,  тел. (097) 555-85-87 або через на-
ших представників у вашому селі.

Олексій КОБА,
координатор «Громадянської позиції» 

в Макарівському районі.

392. Наливайківська сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

393. Кодрянська селищна  органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

394. Фасівська  сільська організація 
політичної партії “Наша Україна”.

395. Яблунівська  сільська організа-
ція політичної партії “Наша Україна”.

396. Колонщинська  сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

397. Новоопачицька  сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

398. Лишнянська  сільська органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

399. Макарівська селищна органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

400. Ніжиловицька  сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

401. Мостищанська сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

402. Липівська  сільська організація 
політичної партії “Наша Україна”.

403. Королівська  сільська організа-
ція політичної партії “Наша Україна”.

404. Комарівська сільська органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

405. Копилівська  сільська організа-
ція політичної партії “Наша Україна”.

406. Вільненська сільська органі-
зація політичної партії “Наша Укра-
їна”.

407. Маковищанська  сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

408. Гавронщинська  сільська ор-
ганізація політичної партії “Наша 
Україна”.

409. Макарівська районна орга-
нізація політичної партії “Совість 
України”.

410. Макарівська районна органі-
зація політичної партії “Україна Со-
борна ”.

411. Макарівська районна органі-
зація Партії Пенсіонерів України. 

412. Макарівська районна організа-
ція Всеукраїнської партії Трудящих.

413. Новосілківський  первинний 
партійний осередок Народної Еко-
логічної партії.  

414. Макарівська  районна ор-
ганізація громадянської партії 
“Пора”.

415. Макарівська  селищна ор-
ганізація громадянської партії 
“Пора”.

416. Макарівська районна  органі-
зація партії “Християнсько - демо-
кратичний союз”.

417. Макарівська районна пар-
тійна організація Української партії  
честі, боротьби з корупцією та ор-
ганізованою злочинністю.

418. Макарівська  районна органі-
зація Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода».

419. Макарівська районна органі-
зація політичної партії «Всеукраїн-
ська партія «Дітей війни».

420. Гавронщинська первинна пар-
тійна організація політичної партії 
«Всеукраїнська партія «Дітей війни».

421. Колонщинська первинна пар-
тійна організація політичної партії 
«Всеукраїнська партія «Дітей війни».

422. Макарівська первинна партій-
на організація політичної партії «Все-
українська партія «Дітей війни».

423. Королівська первинна партій-
на організація політичної партії «Все-
українська партія «Дітей війни».

424. Кодрянська первинна партій-
на організація політичної партії «Все-
українська партія «Дітей війни».

425. Макарівська районна у Київ-
ській області організація Політичної 
партії «Союз Лівих Сил».

426. Макарівська районна органі-
зація Єдиного Центру.

427. Копилівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

428. Комарівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

429. Людвинівська сільська орга-
нізація Єдиного Центру.

430. Чорногородська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

431. Борівська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

432. Плахтянська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

433. Мотижинська сільська орга-
нізація Єдиного Центру.

434. Ситняківська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

435. Мостищанська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

436. Липівська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

437. Березівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

438. Веселослобідська сільська 
організація Єдиного Центру.

439. Соснівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

440. Червонослобідська сільська 
організація Єдиного Центру.

441. Рожівська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

442. Осиківська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

443. Небилицька сільська органі-
зація Єдиного Центру.

444. Королівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

445. Гавронщинська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

446. Маковищанська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

447. Колонщинська сільська орга-
нізація Єдиного Центру.

448. Козичанська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

449. Ніжиловицька сільська орга-
нізація Єдиного Центру.

450. Бишівська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

451. Мар’янівська сільська органі-
зація Єдиного Центру (Колонщин-
ська с/р).

452. Лишнянська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

453. Конопельська сільська орга-
нізація Єдиного Центру.

454. Макарівська селищна органі-
зація Єдиного Центру.

455. Кодрянська селищна органі-

зація Єдиного Центру.
456. Мар’янівська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
457. Андріївська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
458. Новоопачицька сільська ор-

ганізація Єдиного Центру.
459. Новосілківська сільська орга-

нізація Єдиного Центру.
460. Фермська сільська організа-

ція Єдиного Центру.
461. Великокарашинська сільська 

організація Єдиного Центру.
462. Ясногородська сільська ор-

ганізація Єдиного Центру.
463. Фасівська сільська організа-

ція Єдиного Центру.
464. Пашківська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
465. Гружчанська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
466. Северинівська сільська орга-

нізація Єдиного Центру.
467. Яблунівська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
468. Горобіївська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
469. Калинівська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
470. Вишеградська сільська орга-

нізація Єдиного Центру.
471. Вільненська сільська органі-

зація Єдиного Центру.
472. Перший вуличний осередок 

вул. 50-річчя Жовтня в селищі Ма-
карів Єдиного Центру.

473. Другий вуличний первинний 
осередок вул. Проектна в селищі 
Макарів Єдиного Центру.

474. Перший вуличний первинний 
осередок вул. Леніна села Макови-
ще Єдиного Центру.

475. Перший вуличний первинний 
осередок вул. Горького села Копи-
лів Єдиного Центру.

476. Перший вуличний первинний 
осередок вул. Мічуріна села Бишів 
Єдиного Центру.

477. Юрівська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

478. Копіївська сільська організа-
ція Єдиного Центру.

479. Садки-Строївська сільська 
організація Єдиного Центру.

480. Червоногірська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

481. Наливайківська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

482. Завалівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

483. Леонівська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

484. Макар-Будська сільська ор-
ганізація Єдиного Центру.

485. Малокарашинська сільська 
організація Єдиного Центру.

486. Забуянська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

487. Юрівківська сільська органі-
зація Єдиного Центру.

488. Пашківський первинний осе-
редок Єдиного Центру.

489. Макарівський №7 первинний 
осередок Єдиного Центру.

490. Макарівський №6 первинний 
осередок Єдиного Центру.

491. Макарівський №3 первинний 
осередок Єдиного Центру.

492. Макарівський №5 первинний 
осередок Єдиного Центру.

493. Макарівський №4 первинний 
осередок Єдиного Центру.

494. Кодрянський первинний осе-
редок Єдиного Центру.

495. Макарівська районна органі-
зація Політичної партії «Фронт Змін»

496. Макарівська районна органі-
зація політичної партії «Українська 
платформа»

497. Макарівська районна орга-
нізація політичної партії «Сильна 
Україна»

498.Макарівська районна органі-
зація партії «Справедливість».

Уточнені списки місцевих 
організацій партій будуть 
оприлюднені після визначен-
ня Верховною Радою України 
дати проведення виборів.

Олександр МИХАЛЬЧЕНКО,
начальник районного 

управління юстиції.

Декларування доходів громадян 
супроводжується не тільки сплатою по-
датків до держбюджету громадянами, а 
й обов’язком держави щодо повернен-
ня його частини внаслідок застосування 
платниками податку права на податко-
вий кредит.

До складу податкового кредиту 
включаються фактично понесені про-
тягом 2009 року витрати, підтверджені 
документально, а саме:

 частина суми відсотків за іпотечним 
кредитом;

 сума коштів або вартість майна, 
переданих громадянином у вигляді по-
жертвувань або благодійних внесків не-
прибутковим організаціям;

 сума коштів, сплачена закладам 
освіти за навчання як самого громадя-
нина, так і члена його сім’ї першого сту-
пеня споріднення (не більше 940 грн. у 
розрахунку за кожний повний або непо-
вний місяць навчання у 2009 році);

 сума витрат зі штучного запліднен-
ня;

 оплата вартості державних послуг, 
пов’язаних з усиновленням дитини;

 сплачена за власний рахунок сума 
страхових внесків, страхових премій 
та пенсійних внесків страховику - ре-
зиденту, недержавному пенсійному 
фонду, установі банку за договорами 
довгострокового страхування життя, 
недержавного пенсійного забезпечен-
ня, за пенсійним контрактом з недер-
жавним пенсійним фондом, а також 
внесків на банківський пенсійний депо-
зитний рахунок, на пенсійні вклади як 
самого громадянина, так і члена йога 
сім’ї першого ступеня споріднення.

Для повного та своєчасного здій-
снення розрахунків за такими сумами 
рекомендуємо платникам податку дода-
вати до декларації копії документів, що 
підтверджують витрати, які включаються 
до податкового кредиту, довідки від пра-
цедавця про суми загального оподатко-
вуваного доходу, нарахованого протягом 
2009 року у вигляді заробітної плати, та 
суми нарахованого (утриманого) і пере-

рахованого до держбюджету податку з 
цього доходу, заяву щодо заліку сум по-
датку, які підлягають поверненню за на-
слідками нарахування податкового кре-
диту, в рахунок погашення податкових 
зобов’язань, а також інші передбачені 
Законом України від 22.05.2003р. № 889 
- ІV “Про податок з доходів фізичних осіб” 
документи. Це дасть змогу прискорити 
опрацювання декларацій та повернення 
коштів платникам.

Хочу наголосити, що податковий 
кредит може бути нараховано виключ-
но резидентом, який має індивідуаль-
ний ідентифікаційний номер і нагадую, 
що скористатися правом на податко-
вий кредит за 2009 рік громадяни ма-
ють право протягом поточного року в 
зручний для них час. Більш детальнішу 
інформацію можна отримати безпосе-
редньо в ДПІ.

Ярослава  УНІЧЕНКО,
головний державний 

податковий інспектор ДПІ 
в Макарівському районі.

ДО ВІДОМА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У 2010 РОЦІ

•
•
•

•

•
•
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ПРОДАЮ хату в селі 
Колонщина по вулиці 
1-го Травня, 19. Зе-
мельна ділянка - 0,41 
га. Телефон 096-451-
82-68.

ПРОДАЮ автомобіль 
“Таврія”-пікап, 2006 р. 
випуску, пробіг 60.000 
км. Село Бишів. Теле-
фони: 066-20-86-849; 
2-15-49 - після 18.00.

ПРИВАТНІ  ОГОЛОШЕННЯ 

Щ И Р О С Е Р Д Н І 
П О З Д О Р О В Л Е Н Н Я

КУПЛЮ ДОРОГО КОРІВ, 
КОНЕЙ ТА МОЛОДНЯК ВРХ. 

Телефони: 098-921-12-31, 
067-173-92-92, 097-742-20-80.

В П Е Р Ш Е  В  М А К А Р О В І !
ЗДОРОВ’Я,  СІМ’Я 

ТА БІБЛІЙНІ ВІДКРИТТЯ. . .
Щоденно з 20 лютого по 14 березня 2010 
року запрошуємо жителів селища та навко-
лишніх сіл відвідати неповторну програму:

“Таємниці Царства Божого” 
в будинку культури за адресою: смт Макарів, 
вул. Фрунзе, 27. Початок - о 15.00 та 18.00.

В програмі:
ДЛЯ ТИХ, ХТО СЬОГОДНІ ЗДОРОВИЙ  ЧИ ХВОРИЙ, 

на свої семінари Вас запрошує фахівець з профілактичної медицини, 
випускниця Вайвулдського інституту здоров’я (США, штат Джорджія), 
інструктор санаторію “Наш Дім” (Вінницька обл., с. Нові Обіходи) 
Оксана КОЛІСНИК.

КРАСИВА ЛЮБОВ
Консультації  та семінари з сімейних і дошлюбних відносин проводить 

випускник НЮФ Харківського державного педагогічного університету ім. 
Г.С.Сковороди, співпрацівник всеукраїнського благодійного фонду “Кра-
ще життя” Віталій КОЛІСНИК.

ТАЄМНИЦІ БІБЛІЇ
Лекції проводить фахівець з богослов’я, випускник Заокської 

Духовної академії (смт Заокський, Росія), магістр богослов’я 
Володимир ВЕЛЕЧУК.

Лекції супроводжуються унікальними слайдами та відеосюжетами.
На вас чекають приємні сюрпризи та подарунки.

ПП «ХАРЧУК». ЖИТОМИР

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА, ДВЕРІ
з 5-ти камерних профілів TROKAL та КВЕ. 

Німеччина (без свинцю). НАЙНИЖЧІ ЦІНИ.
ТЕЛ: 097-461-96-17, 095-194-85-62.

* * * * *

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
Невблаганна смерть на 73-му році жит-

тя забрала з наших рядів мудру, щиру, 
надзвичайно трудолюбиву людину

ШЕЙКА Павла Павловича.
Народився він 7 липня 1937 року в селі 

Рожепи Жмеринського району Вінницької 
області.

Після закінчення школи у 1955 році по-
ступив на навчання у Чигиринський сіль-
ськогосподарський технікум, який за-
кінчив із відзнакою. Потім навчався в Інституті народного 
господарства, який закінчив із червоним дипломом.

Його, як молодого спеціаліста, у 1961 році було направ-
лено на роботу в Казахстан для освоєння нових цілинних 
земель. Тут він працював спеціалістом та директором до 
1971 року. Після із сім’єю переїхав на роботу в радгосп с. Но-
восілки Макарівського району. Спочатку працював головним 
агрономом, а потім директором цього ж господарства.

З 1976 по 1994 роки працював директором радгоспу 
ім. Ілліча с. Бишів. Тут повністю розкрився його організа-
торський талант як керівника. Він зумів зробити це госпо-
дарство еталоном Полісся, яке було одним із найбільших 
господарств району та області. Багато сил, енергії віддав 
на запровадження у господарство всього нового, що було 
у виробництві та науково-дослідних установах.

Павло Павлович був мудрим, уважним, чуйним керів-
ником в питаннях добору кадрів спеціалістів та робітників 
масових професій. Ось саме чому господарство виробля-
ло найбільше молока, м’яса, зерна. Він дбав про створен-
ня належних умов праці та проживання своїм робітникам. 
Багато будувалося житла, закладів соцкультпобуту. Піклу-
вався про успішне навчання дітей у Бишівській середній 
школі. Допомагав дружині Тетяні Іванівні, яка була дирек-
тором школи, у вирішенні всіх питань, пов’язаних із нор-
мальним виконанням навчальної програми.

Із дружиною Тетяною Іванівною виростив і виховав до-
чку Ларису, має внука. Його багаторічна праця відзначена 
нагородами: орденом “Трудового Червоного Прапора”, 
двічі Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

Світла пам’ять про вірного товариша назавжди зали-
шиться в наших серцях.

Висловлюємо глибоке, щире співчуття всій родині Пав-
ла Павловича: М.В.Луценко, В.А.Мережко, М.Д. Вара-
ницький, В.О.Кострома, А.В.Гербут, В.В. Пономаренко, 
О.В.Попович, М.А.Швидкий, С.К.Дубась, В.С.Стеценко, 
В.Г.Гришко, І.Д.Хавченко, О.А.Мажуда, А.Г.Петльований, 
Л.П.Запорожець, В.І.Фармагей, С.М. Божок.

Президія районної організації ветеранів 
України щиросердно поздоровляє із славною да-
тою - 80-річчям від Дня народження ветеранів:

ЧУМАК Софію Кузьмівну з Макарова,
ТАЛЬКО Марію Андріївну з Андріївки,
БІЛІНЕВИЧ Катерину Іванівну з Мотижина,
КРУГЛИКА Миколу Григоровича та
МУЗИЧЕНКА Прокопа Савича з Вільного.

Бажаємо Вам, шановні іменинники, міц-
ного здоров’я, світла і радості в душі, без-
хмарного життєвого небосхилу, сімейної 
злагоди, миру, поваги і любові від рідних лю-
дей, благополуччя і добробуту, добра та те-
пла і всього сповна.

З любов’ю і повагою вітаємо з 60-річчям від Дня 
народження дорогу дружину і маму, добру і турбо-
тливу бабусю

БІЛОЦЬКУ Ніну Олександрівну з Кодри.
Матінко наша, вечірня зоря ще не впала, квітне 

ромашками поле життєве Твоє, уклін Тобі, рідна, 
за все, що Ти з нами пізнала, за все, 
що дала нам, за все, що тепер у нас 
є. Пробач за сивинки, за рученьки, 
що погрубіли, за зморшки, що вкрили 
хороше і рідне чоло. Здоров’я і щастя 
довіку, матусенько мила, і щоб все в 
Тебе добре було.

Чоловік, діти та онуки.

20 лютого святкує свій ювілей - 55 років від Дня 
народження оператор газових котлів КП КОР “Ма-
карівтепломережа”

ОРЄХОВ Аннамурад Рамазанович.
Тож з такої нагоди профспілковий комітет та 

весь колектив нашого підприємства щиро вітають 
його і бажають міцного здоров’я, миру, злагоди, 

щедрих достатків, бадьорого настрою, успі-
хів та всіляких життєвих гараздів. А ще:

Нехай всі дні рясніють добротою,
Любов’ю серце повниться святою,
Не гасне іскра радості в очах,
Щасливим буде Ваш життєвий шлях!

З 50-річчям від Дня народження вітаємо жителя 
с. Маковище

ЖИВАГУ Анатолія Миколайовича.
Щиро всі з ювілеєм вітаєм
І здоров’я міцного бажаєм.
Хай завжди доброта,
Що із серця у вас струмениться,
До людей, до дітей - простота 
в їх серцях,
І здоров’я криниця
Життєдайною хай на літа,
На життя усе ваше лишиться.

З повагою сім’ї Брацейко та Марценюк.

Від щирого серця адресуємо найтепліші приві-
тання з нагоди золотого ювілею - 50-річчя від Дня 
народження

БУЛАХУ Миколі Олександровичу з Королівки.
Хай Тобі зима чудова радість принесе, щоб в жит-

ті, що Ти побажаєш, хай здійсниться 
все. Щоб здоров’я - повна чаша і до-
бра у дім, не було б журби й печалі 
у житті Твоїм. Хай біда Тебе минає, 
горе хай обходить, тільки злагода і 
щастя у Твій дім приходять!

Мати, дружина, сини Роман і Микола.

Колектив Королівської ЗОШ адресує сердечні 
привітання з нагоди золотої дати - 50-річчя від Дня на-
родження вчительці української мови та літератури

ЛУКАШИНІЙ Людмилі Григорівні 
та вчителю фізики

ДІДКІВСЬКОМУ Михайлу Михайловичу.
Зичимо Вам, шановні ювіляри, завжди і 

всюди тільки радості, миру, злагоди, любо-
ві та міцного здоров’я на довгі роки.

Хай стелиться дорога промениста
Добром і щастям на десятки літ,
Хай прибуває сили Вам і хисту
Прекрасний цвіт плекати на землі!

Адміністрація, профспілковий комітет та весь 
колектив Макарівського РВУЖКГ щиросердечно 
вітає з ювілейною датою працівницю підприємства 

СИДОРЕНКО Олену Федорівну 
та бажаємо їй:

Здоров’я багато-багато, 
Хай щастя і мир залишаються в хаті, 
Хай горе обходить завжди стороною, 
А радість приходить і ллється рікою. 
Хай доля дарує літа і літа, 
А в серці довіку живе доброта!

Педагогічний колектив та працівники Мотижин-
ського ліцею щиро поздоровляють з нагоди 60-річного 
ювілею від Дня народження вчителя фізкультури

Миколу Івановича КРИВЕНКА
та дарують вітання:

Нехай дороги стеляться шовкові,
Життя хай буде, як калини цвіт,
Козацьку вдачу і міцне здоров’я
Дарує доля хай на сотню літ!
А ще: щастя, радості й достатку,
Щоб справи всі були в порядку,
Хай посміхається життя
Та буде кращим майбуття!

* * * * *

* * * * *

Колектив Наливайків-
ського НВО висловлює 
щирі співчуття вчите-
лю трудового навчання 
Прудивусу Борису Ана-
толійовичу з приводу 
тяжкої втрати - смерті 
батька.

Адміністрація, проф-
спілковий комітет та 
колектив урологічного 
відділення Макарівської 
ЦРЛ висловлюють щирі 
співчуття лікарю Кри-
венко Тамарі Григорівні 
з приводу тяжкої втрати 
- смерті матері.

Адміністрація та проф-
спілковий комітет Ма-
карівської ЦРЛ вислов-
люють щирі співчуття 
медичній сестрі полі-
клінічного відділення 
Мельниченко Валентині 
Миколаївні з приводу 
тяжкої втрати, перед-
часної смерті її брата 

ШКОЛЬНОГО 
Олександра 

Миколайовича.

Президія районної ради  
ветеранів України ви-
словлює щирі співчуття 
Марії Макарівні Школь-
ній у зв’язку з передчас-
ною смертю її сина.
 

* * * * *

* * * * *

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ
22 лютого роковини світлої пам’яті 
МИХАЙЛЕНКО Оксани Петрівни

9.V.1969 р. - 22. ІІ. 2009 р.
У розквіті літ та вроди своєї залишила 

Ти цей білий світ та переступила за межу 
вічності, дорога наша, рідна Оксаночко. А 

в наших серцях навічно залишилась туга та печаль за 
тобою. Немає слів, тільки сльози і нестерпний біль, не-
сила змиритись і зрозуміти волю Господню. Нам так 
Тебе не вистачає, наша люба...

Хай буде вічний спокій Твоїй світлій душі і Царство 
Небесне.

Хто знав і пам’ятає нашу Оксаночку, пом’яніть її у 
цей день разом з нами.

Сумуючі батьки та рідні.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Знахарка Мила зі знахарського роду вишепчує 

старовинними молитвами та заговорами. Допомагає 
людям у таких проблемах, як порча, прокляття, алко-
голізм, шкірні захворювання, дитячі та інше.

Прийом буде проводитись з 22.02 по 26.02. 
у  с м т  М а к а р і в  п о  в у л .  Ф р у н з е ,  2 7 

( б у д и н о к  к у л ьт у р и ) .
І Н Д И В І Д УА Л Ь Н И Й  П Р И Й О М  —  2 0  Г Р Н .
ЗАПИС ПО ТЕЛЕФОНУ 067-787-41-93.

ВИГОТОВЛЯЄМО МЕТАЛОВИРОБИ: (огорожі, 
ворота, козирки, віконні грати, перила та ін.). 

Ш В И Д К О  ТА  Я К І С Н О .  Д О С ТА В К А . 
ТЕЛЕФОНИ: 5-25-75;  066-978-42-40.

* * * * *

ТОВ “УКРМАЗКОНТРАКТ”
на будівництво заводу гумово-технічних виробів 

у с. Наливайківка на постійну роботу необхідні 

ЕЛЕКТРИК ТА САНТЕХНІК.
ТЕЛ.:  067-234-03-70,  098-554-21-23.
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СУДОКУ
Заповніть всі клітинки так, щоб в кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці клітинок, виді-

леними жирними лініями, були всі числа від 1 до 9. При цьому кожне з цих чисел може бути присутнім у 
кожному рядку, в кожній колонці і в кожному блоці тільки один раз.

22-28  ЛЮТОГО  2010  РОКУГ О Р О С К О П
ОВЕН (21.03-20.04)

З`являється можливiсть 
розпочати щось з чи-
стої сторiнки, подолати 
конкуренцiю - i впритул пі-

дійти до втiлення своєї мрiї. За-
лишайте позаду сумнiви, але на 
шляху до успiху бережiть стосунки з 
тими, хто з вами в однiй упряжцi. В 
середу визначтеся з прiоритетами, 
а вже у четвер не втрачайте часу, 
починайте те, що планували. В осо-
бистому життi теж очiкується чима-
ло сюрпризiв, але не розраховуй-
те тiльки на везiння - проявляйте 
активнiсть.

Сприятливi днi: 27, 28; 
несприятливi: 26.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Цей тиждень принесе 

позитивнi змiни в особис-
тих стосунках. У вас буде 
можливiсть вiльно вирази-

ти свої почуття, хоча не виключенi 
й несподiванi повороти. У роботi 
проявляйте креативне мислен-
ня. Всi оригiнальнi iдеї берiть на 
замiтку - стануть у нагодi в май-
бутньому. Змiни в справах сприя-
тимуть матерiальному зростанню. 
У коханнi проявляйте турботу про 
партнера, будьте вiдвертi у почут-
тях i бажаннях.

Сприятливi днi: 23, 25; 
несприятливi: 22.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
У колективi, де ви про-

водите велику частину часу, 
назрiвають змiни. Спробуй-
те взяти на себе управлiння. 

Вашi iдеї будуть оригiнальнi, до того 
ж зараз ви схильнi керуватися не 
тiльки логiкою, але й iнтуїцiєю в кон-
тактах з колегами. До середи корис-
но попрощатися з усiм, що вам за-
важає в життi, викинути непотрiбнi 
папери i класифiкувати всi доку-
менти i файли. Не вiдкладайте по-
чаток справ, робiть i приймайте 
освiдчення.

Сприятливi днi: 27; 
несприятливi: 25.

РАК (22.06-22.07)
Пiсля четверга вам 

потрiбно зайнятися но-
вою справою або у вже 
налагодженiй дiяльностi 

вiдбудеться несподiваний поворот. 
Це сприятливий час для реалiзацiї 
кар`єрних планiв. Тому, першу поло-
вину тижня добре присвятити вхо-
дженню в новий образ i пiдтягнути 
домашнi справи. Пiзнiше на це 
вже не залишиться часу. В недiлю 
вiдпочиньте вiд усiх турбот в якому-
небудь привабливому мiсцi. Разом 
з собою вiзьмiть i тих, хто чекав ва-
шої уваги.

Сприятливi днi: 22, 24; 
несприятливi: 26.

ЛЕВ (23.07-23.08)
З`являється унiкальна 

можливiсть перебудувати 
своє життя вiдповiдно до 
iдеальних уявлень. Найкра-

щими iдеями в цей час будуть тi, 
якi стосуються питань отримання 
освiти або пiдвищення квалiфiкацiї, 
далеких поїздок з обмiну досвiдом 
або просто з метою вiдпочити. 
Венера з Марсом об`єднали свої 
зусилля - i романтичне кохання за-
раз може перекреслити всi плани. 
Але щоб завоювати увагу коханої 
людини, потрiбно буде застосува-
ти нестандартний пiдхiд. У цiй темi 
на вас чекають найнесподiванiшi 
сюрпризи.

Сприятливi днi: 23, 24; 
несприятливi: немає.

ДIВА (24.08-23.09)
У понедiлок важлива 

розмова вiдкриє вам нюан-
си у вiдносинах з дiловим 
або особистим партнером. 

Не поспiшайте з висновками, але й 
не стримуйте змiни, якi назрiли. Не 
виключено, що з кимось вашi шляхи 
розiйдуться. З середи починається 
новий етап i бажано зосередитися 
на першочергових завданнях. Як 
i ранiше вдале партнерство буде 
однiєю зi складових вашого успiху. 
В недiлю не обмежуйте себе у ви-
тратах на задоволення - ви це за-
служили.

Сприятливi днi: 27; 
несприятливi: 26.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Цей тиждень покладе по-

чаток ланцюжку подiй, якi мо-
жуть перевернути ваше осо-
бисте життя. У романтичних 

стосунках є прекрасний шанс дiйти 
логiчного завершення в найбiльш 
оптимальному виглядi. Час робити 
i приймати освiдчення. А тим, хто в 
шлюбi, потрiбно обговорити з парт-
нерами новi спiльнi плани. Дiлове 
партнерство теж може бути пере-
глянуте. У будь-якому випадку, вар-
то ретельно зважити всi варiанти, 
але на якомусь обов`язково зупи-
нитися.

Сприятливi днi: 22, 24; 
несприятливi: 28.

СКОРПIОН (24.10-22.11)
Нарештi знiмаються всi 

обмеження, i тепер вда-
ча залежить тiльки вiд ва-
шої цiлеспрямованостi та 

готовностi добре попрацюва-
ти. Почини, якi можна планува-
ти з четверга, одержать швид-
кий розвиток i з часом принесуть 
пристойнi дивiденди. За робо-
тою не пропустiть можливостi, якi 
вiдкриваються в особистому життi. 
Ваша енергетика зараз така прива-
блива, що успiх у протилежної статi 
гарантовано.

Сприятливi днi: 25; 
несприятливi: 23.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)
До всiх ситуацiй у сво-

єму життi зараз пiдходьте 
творчо - прямi шляхи не 
найближчi до мети. Бережiть 

клiмат у будинку i вiдносини з бать-
ками i дiтьми. Необережне сло-
во може спровокувати конфлiкт. 
Але спокiйна вiдверта розмова у 
понедiлок може пiти на користь, i 
якiсь проблеми пiдуть в минуле. З 
четверга активно включайтеся в 
новi теми, просувайте проекти, якi 
чекали своєї години. Це iдеальний 
час, щоб почати писати свою лю-
бовну iсторiю з чистої сторiнки.

Сприятливi днi: 22, 24; 
несприятливi: 28.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)
Змiн зараз не уникнути, i 

вони обiцяють бути позитив-
ними. Якщо в кар`єрi все вас 
влаштовує, то можна почати 

ремонт в будинку. Краще це зро-
бити в другiй половинi тижня. I на 
службi, i в будинку доведеться по-
трудитися наднормово, але зараз 
ви закладаєте основи сприятливого 
розвитку подiй i в найближчому та 
вiддаленому майбутньому. Оточу-
ючих, як магнiтом, тягне до вас. Не 
втрачайте можливостi полiпшити 
свої перспективи в особистому 
життi й обзавестися новими, корис-
ними зв`язками.

Сприятливi днi: 26; 
несприятливi: 23.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)
Головне на цьому тижнi 

- не розгубитися в тих мож-
ливостях, якi перед вами 
вiдкриваються. Поступить 

багато нової iнформацiї, можливий 
несподiваний поворот у справах, 
який у майбутньому розширить 
матерiальнi перспективи. Але хвиля 
романтичних почуттiв може позба-
вити здiбностi рацiонально дивити-
ся на речi. Зустрiчi та знайомства на 
цьому тижнi виявляться доленос-
ними. Не стримуйте змiн i прагнiть 
менше витати в хмарах - якийсь з 
напрямiв, що вiдкриваються перед 
вами, бажано вибрати i розвинути 
на повну.

Сприятливi днi: 22, 28; 
несприятливi: немає.

РИБИ (20.02-20.03)
У понедiлок несподiвана 

iнформацiя може порушити 
звичний хiд подiй. З легким 
серцем надайте всьому роз-

виватися своєю чергою - що б не 
вiдбувалося, прагнiть витягнути з 
цього користь. До четверга не при-
ймайте вiдповiдальних рiшень i не 
укладайте угод. Намагайтеся роз-
рахуватися з боргами. Дальнi по-
їздки, вiдрядження сприятимуть 
вашим вдачам i стануть джерелом 
нових цiкавих знайомств.

Сприятливi днi: 27, 28; 
несприятливi: 26.

ЧАС, ТРАДИЦІЇ, КРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА ПІД 
ВІДКРИТИМ НЕБОМ  

В австрійській столиці вста-
новили так звану “відкриту 
книжкову шафу”. Як повідомляє  
ІТАР-ТАСС, тепер кожний читач 
може без формальності взяти  з 
неї будь-яку книжку, але за одні-
єї умови - натомість він повинен 
залишити будь-яку літературу зі 
своєї особистої колекції.  

Автором такого незвичайного 
і оригінального проекту є уродженець Відня - діяч мистецтва Франк 
Гасснер. “Шафа” розташована прямо на тротуарі і доступна 24 годи-
ни на добу, в ній - три великих стелажі, які вміщають близько 240 книг. 
Нові примірники позначатимуться спеціальними етикетками, що до-
поможе читачеві легше зорієнтуватися при виборі твору. Для того, 
щоб з самого початку звільнити “бібліотеку” від всіляких легковажних 
книг, одна організація, яка “побажала залишитися не названою”, по-
жертвувала вельми значну колекцію, в якій знайшлося місце і “Вступу 
в серфінг”, і “Екологічному балансу Австрії”.

Для захисту від несприятливої погоди організатори подбали не 
лише про похилу конструкцію “шафи”, а й про двоє скляних дверцят. 
Офіційно ця незвичайна бібліотека працюватиме до 11 червня поточ-
ного року. 

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ
У  Ф Р А Н Ц І Ї 
С Т У Д Е Н Т І В 
П О С Е Л Я Т Ь 

У  Г У Р Т О Ж И Т О К 
І З  С О Т Е Н Ь 

С К Л А Д Е Н И Х 
К О Н Т Е Й Н Е Р І В 

Об’єкт площею 2,9 тисячі 
квадратних метрів, що скла-
дається з 100 переобладнаних 
контейнерів, складених у фор-
мі піраміди, може з’явитися у 
французькому місті Гавр, пові-
домляє Prian.ru. 

Кожний контейнер є 
квартирою-студією, що включає 
житловий простір, зону для на-
вчання і санвузол. 

Як уточнює Inhabitat, авто-
ром проекту є архітектурне бюро 
Olgga Architects. Вартість будів-
ництва такого гуртожитку оціню-
ється приблизно в 4,5 млн євро. 

МАНДРІВНИКИ ТА МАНДРИ

ТУРИСТІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ 
ЗАМІСТЬ ПРИМАНКИ ДЛЯ АКУЛ

8                 6  5           4
                        9
 1                    7  5  3  2
 3                         8       1
     1  8                2  4                          
4       5                          9
2  6  1   9                    3
               8      
9            7  3                5

              4           8
     4  8      2  7  3
          1  5               6
4            6               3
5       7                2      6
     3                2           1
     6                3  5
          4  9  5      6  2
          3           8

 7
          2                     5  9
 9           2  1                6
     8       9                6  7
 4      7  6       8  3       1
 2  5               7       8
 6                8  1           5
 3 4                      6                
                                       8

Індонезійські гіди про-
понують туристам незви-
чайну розвагу: відчути 
себе в ролі ласощів для 

підводного хижака. Кожний бажаючий тепер може 
стати приманкою для акул за символічну ціну.

Вартість такої екскурсійної подорожі для турис-
тів в епіцентр зграї акул коштуватиме смішні гроші 
- всього 50 американських центів. Шукати зубастих 
риб туристам пропонують у стареньких човнах. Це 
додає подорожі ще більше екстриму.

При цьому на початку вояжу туристів не попе-
реджають, що китові акули є абсолютно безпеч-
ними для людей і що вони дуже доброзичливі, а 
в їжі віддають перевагу виключно планктону. Про 
це люди дізнаються пізніше, коли отримають чи-
малу порцію адреналіну, спостерігаючи за згра-
єю величезних акул, що пустують біля їх трухля-
вого човна.

Зазвичай одна зграя акул може налічувати до 
20 особин, кожна з яких важить як мінімум півтон-
ни. Дорослі особини досягають 12 тонн.

З 6 по 8 березня місто гос-
тинно прийматиме шоколадних 
ласунчиків на “Міському святі 
шоколаду”. Цьогорічна імпре-
за, що відбудеться вже втретє, 
за словами на-
чальника управ-
ління культури та 
туризму міськра-
ди Андрія Сидора, 
матиме набагато 
ширший геогра-
фічний діапазон 
- вона проходити-
ме на центральній 
площі міста - площі 
Ринок, біля Львівської опери та в 
Палаці мистецтв. 

У програмі свята - проведення 
майстер-класів та інших феєрич-
них дійств з шоколадом. Родзин-
кою  фестивалю стане участь 
всесвітньо відомого ужгород-
ського “кондитера-шоколатьє” 
Валентина Штефаньо, який задля 

приїзду до Львова пообіцяв від-
класти свою поїздку в Париж на 
чемпіонат кулінарних мистецтв. 

Знаток  шоколадних справ да-
ватиме львів’янам цікаві майстер-

класи, показуватиме 
віртуозні шоу з ви-
готовлення велетен-
ських шоколадних 
скульптур. Майстер 
планує вразити гос-
тей свята гігантською 
двометровою скуль-
птурою лева з шоко-
ладу. 

На гостей та 
мешканців міста також чекають 
шоколадні фонтани, концерти 
та традиційний велетенський 
шоколадний торт. Організатори 
свята підготували чимало різно-
манітних цікавих забав та ігор і 
для найменших учасників свята. 
Завершиться воно грандіозним 
“Шоколадним балом”.

ДЛЯ ТИХ, ХТО ПОЛЮБЛЯЄ СОЛОДКЕ ЖИТТЯ

ДО ЛЬВОВА – НА “ШОКОЛАДНИЙ БАЛ”

НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

КОМУ В ГОЛЛІВУДІ 
ПЛАТЯТЬ 

НАЙБІЛЬШЕ?
Зірка фільмів про Гарі Поттера 

Ема Уотсон випередила за сво-
їм заробітком у 2009 році решту 
голлівудських актрис, повідо-
мляє авторитетне американське 
видання про світ шоу-бізнесу 
Vanity Fair. 

Дев’ятнадцятирічна британка 
посіла 14-е місце у списку, за-
робивши торік близько 30 міль-
йонів доларів, головним чином, 
завдяки двом останнім фільмам 
про Гарі Поттера - першій і дру-
гій частинах фільму “Гарі Поттер і 
Дари смерті”. 

Виконавець ролі Гарі Поттера 
Деніел Редкліфф заробив за ми-
нулий рік приблизно 41 мільйон 
доларів, посівши в списку Vanity 
Fair шосте місце. Редкліфф став 
найбільш  високооплачуваним 
актором Голлівуду. 


